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Diplomityössä suunnitellaan X-kaistan mikroliuska-antenni Suomi 100-satelliittiin. 

Työssä on esitelty antenniteorian peruskäsitteet ja syvennytään erityisesti mikroliuska-

antennien parametrien laskentaan. Tärkeitä tutkimuskysymyksiä ovat antennin 

materiaalien valinta avaruusolosuhteet huomioon ottaen sekä antennin ominaisuuksien 

sovittaminen käytettävissä olevaan tilaan satelliitissa. 

Antennin vaaditaan suuntaavan ympyräpolarisoitua säteilyä riittävän tehokkaasti maa-

asemaa kohti. Antennin säteilykeilan tulisi olla tällöin noin 60 asteen levyinen, jotta 

saadaan riittävä suuntaavuus, mutta toisaalta keila on riittävän leveä säteilyn 

kohdistamiseksi oikeaan suuntaan. 

Työssä on suunniteltu antenniryhmä, joka täyttää sille annetut vaatimukset. 

Antenniryhmän toiminta on simuloitu CST Microwave Studio ohjelmistolla. 

Simulaatiotulosten perusteella on valmistettu antennin prototyypit. Antennin toi-

mivuudesta on varmistuttu mittaamalla antennin toiminta radiolaboratorion 

heijastuksettomassa huoneessa. 

Tuloksissa on tarkasteltu suunnitellun antennin toteutunutta vahvistusta, keilanleveyttä, 

impedanssisovitusta sekä ympyräpolarisaation akselisuhdetta. Simulaatio- ja mittaus-

tulosten avulla on tarkasteltu täyttääkö antenni asetetut vaatimukset. Lisäksi 

yhteenvedossa on esitetty ehdotuksia antennin ominaisuuksien parantamiseksi. 
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Symbolit ja käsitteet 

Symbolit 

 

B  kaistanleveys 

c  valonnopeus tyhjiössä, n. 2,9988×10 m/s 

C lämpötila Celcius-asteina 

d  etäisyys 

D  suuntaavuus 

f  taajuus 

G  vahvistus paljaana lukuna 

GdB  vahvistus desibeleinä 

Gr  toteutunut vahvistus 

GB gigatavu 

GHz gigahertsi 

h  substraatin korkeus 

j  imaginääriosa 

k   aaltoluku, 2π / λ 

L  antennielementin pituus 

l  pituus 

λ  aallonpituus tyhjiössä 

r  etäisyys 

Rr säteilyhäviöt 

Rh ohmiset häviöt 

S  tehotiheys 

S0 häviöttömän isotrooppisen antennin säteilemä tehotiheys 

t  kuparoinnin paksuus piirilevyllä 
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W  antennielementin leveys 

WT  neljännesaaltomuuntajan mikroliuskajohtimen leveys 

W50 50 ohmin mikroliuskajohtimen leveys 

xi  syöttöpisteen etäisyys antennielementin keskipisteestä 

Za  antennin impedanssi 

Z0 ominaisimpedanssi 

Zin  sisäänmenoimpedanssi 

π  pii, n. 3,141592654 

Ω  ohmia, vastusarvo 

ΩA  avaruuskulma 

εr  suhteellinen permittiivisyys, dielektrisyysvakio 

εreff   tehollinen permittiivisyys 

ηp  tehohyötysuhde 

ηr  säteilyhyötysuhde 

∆L  avoimen pään pidennys mikroliuskajohdossa 

ω  kulmataajuus 
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Käsitteet ja lyhenteet 

dB  desibeli 

dBi   antenninvahvistus isotrooppiseen säteilijään verrattuna desibeleissä 

dielektrinen ei-sähköinen, eriste 

dipoliantenni antenni, jossa kaksi rinnakkain kulkevaa lankaa radiosta erkaantuvat 

  toisistaan vastakkaisiin suuntiin muodostaen kaksinapaisen antennin  

ECSS  Euroopan avaruusasioiden standardoinkomitea. 

ESA  Euroopan avaruusjärjestö 

GB  gigatavu, miljardi tavua 

GHz  gigahertsi, miljardi hertsiä 

Hz   hertsi, taajuuden yksikkö 

impedanssi suure, joka kuvaa virtapiirin vaihtovirralle aiheuttamaa vastus- 

  ta. Impedanssin tunnus on Z ja sen yksikkö on ohmi. Impedanssi on 

  taajuusriippuvainen. 

isotrooppinen suunnasta riippumaton 

km  kilometri 

LEO  satelliitin alhainen kiertorata Maapallon ympäri, tyypillisesti noin 

  200-800 km säteellä Maapallon pinnasta. 

nanosatelliitti satelliitti, jonka kokonaismassa on 1 - 10 kg 

NASA  Yhdysvaltain avaruushallintokeskus 

permittiivisyys suure, joka kuvaa miten väliaine vaikuttaa siihen kohdistuvaan  

  sähkökenttään. Tunnus on 𝜖 ja yksikkö F/m tai As/Vm. 

polaarirata satelliitin rata, joka kiertää maapallon pohjois- ja etelänapojen  

  kautta 

prototyyppi     testausta varten valmistettu kokonainen sovellus tai sovelluksen osa 

resonanssi systeemi on resonanssissa, kun siihen vaikuttaa ulkopuolinen voima, 

  jonka vaihtelun taajuus on sama tai lähes sama kuin järjestelmän  

  ominaisvärähtelytaajuus. 

S-kaista radioaaltojen taajuusalue 2,0 - 4,0 GHz. 

SMA-liitin     pienikokoinen kierrekiristeinen liitin, taajuus 18 GHz:iin asti 

SMP-liitin     pienikokoinen kierrekiristeinen liitin, taajuus 40 GHz:iin asti 

X-kaista radioaaltojen taajuusalue 8,0 - 12,0 GHz. 
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1 Johdanto 

Suomen ensimmäisen satelliitin suunniteltu laukaisupäivämäärä on keväällä 2016. 

Kyseessä on Aalto-1 satelliitti, joka on Aalto-yliopiston henkilökunnan ja 

opiskelijoiden yhteistyönä tekemä projekti [1]. Vielä 1970-luvulla oli epärealistista 

odottaa, että Suomella tai muilla pienillä valtioilla olisi mahdollista lähettää omia 

satelliitteja avaruuteen. Tuolloin avaruuden valloittamisesta vastasi vain kaksi sen 

hetkistä supervaltaa, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Avaruustekniikka on kehittynyt, 

satelliittien ja tieteellisten instrumenttien koko ja massa on pienentynyt. Nykyaikaiset 

nanosatelliitit painavat vain muutamia kiloja [2]. Tänään mikä tahansa valtio voi 

rakentaa oman satelliittinsa ja toimittaa sen avaruuteen kohtuullisin kustannuksin. 

 

Vuonna 2016 suunnitteilla on myös Aalto-2 satelliitin laukaisu ja Suomen 

itsenäisyyden juhlavuonna 2017 suunnitellaan Suomi 100 -satelliitti, jota tämä työ tulee 

käsittelemään. Vaikka Suomi ei ole aiemmin laukaissut omia satelliitteja, on Suomi 

ollut Euroopan avaruusjärjestön ESA:n täysjäsen vuodesta 1995 ja osallistunut moniin 

kansainvälisesti tunnettuihin projekteihin, kuten GOCE-ympäristösatelliittiin (2009), 

kosmista taustasäteilyä mittaavaan Planck-satelliittin (2009) ja Herschel-

avaruusobservatorioon (2009) [3]. Suomalaisen avaruusliiketoiminnan saamien 

sopimusten kymmenen vuoden keskiarvo oli 99 miljoonaa euroa vuonna 2012 [3]. 

 

Tässä työssä käsitellään Suomi 100 -satelliittia (ks. kuva 1). Satelliitti tulee kiertämään 

polaarirataa maapallon napa-alueiden kautta. Satelliitin tehtävänä on kuvantaa 

maapalloa, avaruutta, revontulia ja erityisesti Suomea.  



2 

 

 

 

Kuva 1: Näkemys  Suomi 100 -satelliitista. 

 

Satelliitin tuottaman datan lähettäminen maahan vaatii antennia. Tässä työssä 

suunnitellaan X-kaistalla toimiva mikroliuska-antenni, jonka toimintataajuus on noin 

8,3 GHz. Mikroliuska-antenni on erityisen sopiva avaruustekniikan projekteihin pienen 

kokonsa ja keveytensä vuoksi. Jokainen gramma avaruuteen toimitettua kuormaa 

maksaa, joten mikroliuskatekniikalla toteutettu antenni on vähäisen painonsa vuoksi 

edullinen vaihtoehto. X-kaistan valinta toimintataajuusalueeksi mahdollistaa 

digitaalisten kuvien sisältämän suuren datamäärän välittämisen tehokkaasti maa-

asemalle. Aalto-1 satelliitissa on S-kaistan radio ja antenni, jotka toimivat noin 2,4 GHz 

taajuudella [1], joten X-kaistan valinnalla toimintataajuudeksi tavoitellaan 

tehokkaampaa tiedonsiirtokapasiteettia kuin Aalto-1 satelliitissa. 

 

Antennin vaaditaan suuntaavan ympyräpolarisoitua säteilyä riittävän tehokkaasti maa-

asemaa kohti, ja säteilykeilan tulisikin olla tällöin noin 60 asteen levyinen, jotta saadaan 

toisaalta riittävä suuntaavuus, mutta toisaalta riittävän leveä säteilyn kohdistamiseksi 

oikeaan suuntaan. Lisäksi kapeampi säteilykeila johtaa myös antennin suurempaan 

fyysiseen kokoon, koska säteilykeilan leveys on tyypillisesti kääntäen verrannollinen 

antennin fyysiseen kokoon suhteessa käytettävään aallonpituuteen [4]. 
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Satelliitin laukaisun yhteydessä antenniin ja sen liittimiin kohdistuu voimakkaita G-

voimia, tärinää ja akustisia värähtelyjä. Varsinaisessa toimintaympäristössään eli 

alhaisella kiertoradalla antennin tulee kestää voimakkaita lämpötilanvaihteluita, 

ionisoivaa säteilyä sekä tyhjyyden aiheuttamaa materiaalien eroosiota. On kiinnitettävä 

erityistä huomiota rakenteiden kestävyydelle, materiaalien valinnalle 

avaruusolosuhteissa sekä testaukselle maan päällä [5]. Satelliitin prototyyppivaiheessa 

antennille suunnitellaan suoritettavaksi testaus tyhjiökammiossa ja nopeutettu 

lämpökiertotesti, jotta voidaan varmistua antennin toimivuudesta kiertoradalla [5].  

 

Työssä optimoidaan antennia koon, toteutuneen vahvistuksen, materiaalien ja 

keilanleveyden suhteen. Materiaalien valintaa rajoittaa myös piirilevyvalmistajien 

valikoima. Koska satelliitin käytettävissä oleva pinta-ala on rajallinen ja pinta-alaa 

käytetään satelliitin sähköntuotantoon aurinkopaneelien avulla, yksi suunnittelun 

tärkeimmistä tavoitteista on optimoida antennin koko vaatimusmäärittelyn mukaiseen 

8,0 x 4,5 cm2 tilaan. Toisaalta antennin toteutuneen vahvistuksen tulee olla riittävä maa-

aseman kanssa kommunikointiin, joten antennin koon ja toteutuneen vahvistuksen 

optimointi käyttöolosuhteisiin ovat tämän työn tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä. X-

kaistan antennien käytöstä ei ole aiempaa kokemusta suomalaisissa nanosatelliiteissa, 

joten työssä tavoitellaan myös uutta tietoa avaruusolosuhteisiin soveltuvista X-kaistan 

antenneista. 

 

Työn toinen luku käsittelee mikroliuska-antennien teoriaa. Kolmannen luvun aihe on 

antennin suunnittelu ja simulointi. Neljännen luvun aiheena on antennin mittaus. 

Viidennessä luvussa viedään työn sisältämät asiat yhteen ja tehdään johtopäätökset. 
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2 Mikroliuska-antenni 

Mikroliuska on tasomainen aaltojohto (ks. kuva 2). Se koostuu liuskajohtimesta ja 

maatasosta, joiden välissä sijaitsee dielektrinen levy eli substraatti. Substraatin korkeus 

h ja johtimen paksuus t riippuu käytettävästä materiaalista. Liuskajohtimen leveys W 

määritetään laskemalla. Eristeaineena olevan substraatin ominaisuudet vaihtelevat 

myös sen materiaalin mukaan, samalla substraatti toimii mekaanisena tukena antennille 

[6]. 

 

 

Kuva 2: Mikroliuska ja sen tuottama magneetti- (H) ja sähkökenttä (E)  [6]. 

 

Mikroliuska-antennin toiminta perustuu mikroliuskatekniikalla tehdyn resonaattorin 

reunan säteilyyn. Tyypillisesti mikroliuska-antenneissa on suorakaiteen tai ympyrän 

mukainen metallointi substraatin toisella puolella ja vastakkaisella puolella sijaitseva 

maataso. Myös muita resonaattorin muotoja käytetään, kuten esimerkiksi kolmiota, 

ellipsiä ja rengasta. Yksittäisistä antenneista voidaan muodostaa antenniryhmiä, joilla 

on parempi toteutunut vahvistus kuin yksittäisissä antenneissa [4] ja [7]. 

 

Mikroliuska-antennin etuina ovat keveys, pienikokoisuus, tasomaisuus, helppo 

integroitavuus ja edullisuus. Haittapuolina taasen ovat kapea kaistanleveys ja 

suhteellisen heikko toteutunut vahvistus [6]. 

 

Yksinkertaisin rakenne mikroliuska-antenniksi on suorakulman muoto. 

Suorakulmainen mikroliuska-antenni on helpoin suunnitella ja valmistaa, aiheesta on 

kirjoitettu lukuisia julkaisuja, joten taustatietoa on saatavilla runsaasti [4], [8] ja [9]. 
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2.1 Antenniteorian peruskäsitteitä 

Tässä luvussa esitellään antennien toiminnan kannalta olennaiset peruskäsitteet. 

2.1.1 Antenni 

Antenni on laite, joka on suunniteltu lähettämään ja/tai vastaanottamaan 

sähkömagneettista säteilyä radioaalloilla [4]. Antennien rakenne vaihtelee käyttö-

taajuudesta ja -tarkoituksesta riippuen. Tässä työssä käsitellään mikroliuska-antenneja 

ja -antenniryhmiä. 

2.1.2 Resiprookkisuus 

Antenni on resiprookkinen eli se toimii samalla tavalla lähettäessään tai vastaan-

ottaessaan radioaaltoja [4]. Antenni on tyypillisesti passiivinen laite. Mikäli antennissa 

on epäresiprookkisia aktiivisia komponentteja, kuten transistoreja tai mikropiirejä, 

antenni ei ole resiprookkinen. 

2.1.3 Suuntakuvio 

Antennin suuntakuviosta nähdään, miten antennin lähettämä teho jakaantuu 

avaruuteen. Vastaavasti suuntakuviosta nähdään vastaanottavan antennin tapauksessa, 

mistä suunnista antenni vastaanottaa parhaiten säteilyä. Antenneja on olemassa 

suunasta riippumattomia ja suuntaavia antenneja. Teoriassa suunnasta riippumattomat 

antennit lähettävät ja vastaanottavat säteilyä yhtä hyvin joka suunnasta. Isotrooppisella 

eli suunnasta riippumattomalla säteilijällä on tärkeä merkitys antenniteoriassa, sillä 

antennien vahvistusta yleisesti verrataan isotrooppiseen säteilijään [4]. Käytännössä 

isotrooppisia antenneja ei ole kuitenkaan olemassa. 

 

Useimmiten antennit suunnitellaan säteilemään johonkin tiettyyn suuntaan. Tällöin 

suuntakuviossa nähdään selkeä maksimi siinä suunnassa, johon antenni on suunniteltu 

säteilemään ja heikompia sivumaksimeja, niissä suunnissa joihin antennia ei ole 
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suunniteltu säteilemään. Suuntakuviossa voi olla myös nollakohtia, joissa antenni ei 

säteile lainkaan. Antennin suuntakuvio ilmoittaa suhteellisen sähkökentän 

voimakkuuden suunnan funktiona ja yleensä se on normalisoitu arvoon 1 eli 0 dB. 

Kuvassa 3 on esitetty antennin suuntakuvio suorakulmaisessa koordinaatistossa.  

 

 

Kuva 3. Antennin suuntakuvio [10]. P on antennin vastaanottama teho kulman 𝜃 

funktiona.  𝜃3𝑑𝐵  kuvaa antennin puolen tehon keilanleveyttä. 

2.1.3 Antennin suuntaavuus 

Suuntaavuus kuvaa antennin kykyä keskittää säteilyä tiettyyn suuntaan Suuntaavuus D 

on siten antennin säteilemän maksimitehotiheyden Smax suhde antennin keski-

määräiseen säteilyyn Save [10].  

𝐷 =  
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑣𝑒
         (2.1)  

Suuntaavuus D saadaan avaruuskulman 𝛺 4𝜋 yli lasketun tehofunktion P(𝜃, 𝜙) 

pintaintegraalina normalisoituna tehomaksimin suhteen. Suuntaavuus ilmaistaan 

lukuarvona, joka kuvaa antennin maksimisuuntaavuutta. 

𝐷 =  
4𝜋

∬ 𝑃(𝜃,𝜙)𝑑Ω
          (2.2) 

jossa d𝛺 on avaruuskulman alkio. Keilan avaruuskulma 𝛺A lasketaan yhtälöstä [4] 

𝛺𝐴= ∫|𝑃(𝜃,𝜙|𝑑Ω          (2.3) 
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Suuntaavuutta D voidaan arvioida myös antennin keilanleveyden perusteella. 

Suuntaavuuden D likiarvo voidaan laskea yhtälöstä [7] 

𝐷 =
41253

𝜃𝜙
          (2.4) 

jossa 𝜃 on antennin keilanleveyden pystysuora komponentti asteina ja 𝜙 on antennin 

keilanleveyden vaakasuora komponentti asteina. 

2.1.4 Antennin vahvistus 

Antennin vahvistus voidaan ilmaista antennin suuntaavuuden D ja säteilyhyötysuhteen  

𝜂  tulona [4]. Vahvistus G on siten 

 

G = 𝜂𝐷,   0 ≤  𝜂 ≤ 1          (2.5) 

 

jossa D on antennin suuntaavuus ja 𝜂 on antennin säteilyhyötysuhde. 𝜂 

säteilyhäviösuhde koostuu useammasta komponentista ja voidaan laskea yhtälöstä 

 

𝜂 =  𝜂𝑐𝜂𝑑            (2.6) 

 

jossa 𝜂𝑐 kuvaa antennin johdinhäviöitä ja 𝜂𝑑  antennin eristehäviöitä. 

 

Antennin toteutunut vahvistus Gr saadaan, kun yhtälössä 2.6 määritellyssä 

säteilyhyötysuhteessa otetaan huomioon siirtojohdon ja antennin epäsovituksesta 

johtuva heijastuskerroin 𝛤 [4]. 

 

Siirtolinjan ja antennin välinen heijastuskerroin 𝛤 voidaan laskea yhtälöstä 

 

Γ= 
𝑍𝐿−𝑍0

𝑍𝐿+ 𝑍0
          (2.7)  

 

jossa ZL on siirtolinjan ominaisimpedanssi ja Z0  antennin ominaisimpedanssi käytetyllä 

taajuudella [4]. Tällöin antennin toteutunut vahvistus saadaan yhtälöstä 
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𝐺𝑟 = 𝜂𝑐𝜂𝑑(1 − |𝛤|2) D       (2.8) 

 

jossa 𝜂𝑐 on antennin johdinhäviöt, 𝜂𝑑  on antennin eristehäviöt, 𝛤 on heijastuskerroin ja 

D on antennin suuntaavuus. Tässä työssä antennin vahvistuksen kuvaamiseen käytetään 

aina toteutunutta vahvistusta verrattuna kappaleessa 2.1.3 kuvattuun isotrooppiseen 

säteilijään. Antennin toteutunut vahvistus ilmoitetaan yleensä desibeleinä seuraavan 

yhtälön mukaisesti 

 

Gr,db = 10 log |𝐺𝑟|        (2.9) 

 

jossa Gr on toteutuneen vahvistuksen suuruus absoluuttisena numeroarvona. 

Toteutuneen vahvistuksen yksikkö on dB. 

2.1.5 Antennin polarisaatio 

Antennin polarisaatio kuvaa antennin säteilemän sähkökentän kompleksisen vektorin 

kiertosuuntaa aika-alueessa. Kompleksinen vektori piirtää ellipsin, joka piirtyy vektorin 

kärjestä värähtelyjakson aikana (ks. kuva 4) 

 

 

Kuva 4. Elliptinen polarisaatio pallokoordinaatistossa [10]. Emax on sähkökentän 

maksimivoimakkuus, Emin on sähkökentän minimivoimakkuus, 𝒖𝜽 on yksikkövektori 

kulman 𝜃 suuntaan ja 𝒖𝝓 on yksikkövektori kulman 𝜙 suuntaan. 
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Polarisaatiota on olemassa myös lineaarista ja ympyräpolarisaatiota (ks. kuva 5)

 

Kuva 5. a) Pystysuora lineaarinen polarisaatio b) Vaakasuora lineaarinen polarisaatio 

c) Vasenkätinen ympyräpolarisaatio d) Oikeakätinen ympyräpolarisaatio [4]. 

 

Ympyräpolarisaation kiertosuunta määritellään oikea- tai vasenkätiseksi siten, että 

peukalo asetetaan aallon etenemissuuntaan (kuvassa 5 kohti katsojaa) ja 

sähkökenttävektori kiertää joko oikean tai vasemman käden sormien suuntaan riippuen 

polarisaatiosta [10]. 

 

Antenni suunnitellaan toimivaksi tietyllä polarisaatiolla, joka riippuu antennin 

käyttötarkoituksesta. Polarisaatiolla on tärkeä merkitys, sillä tuleva aalto sovittuu hyvin 

antenniin, jos aallon polarisaatio on sama kuin antennilla. Jos polarisaatiot eroavat 

toisistaan, tuleva aalto ei sovitu hyvin vastaanottavaan antenniin, joka laskee antennin 

vastaanottamaa tehoa [4].  

2.1.6 Antennin impedanssi, hyötysuhde ja kaistanleveys 

Antenni voidaan ilmaista piirinä. Antennin syöttönavoista näkyy impedanssi Za, joka 

koostuu antennin impedanssista Ra+jXa sekä antennin ohmisten häviöiden Rh ja 

säteilyhäviöiden Rr summasta (ks. kuva 6) 
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Kuva 6. Antennin kokonaisimpedanssi Za [11]. 

 

Antennin hyötysuhde 𝜂 kuvaa sen tehohyötysuhdetta. Hyötysuhde on riippuvainen 

säteilyhäviöistä Rr ja ohmista häviöistä Rh seuraavasti 

 

𝜂 =  
𝑅𝑟

𝑅𝑟+ 𝑅ℎ
            (2.10) 

Säteilyhäviö Rr määritellään antennin syöttöpisteessä näkyvänä häviönä, joka johtuu 

antennin säteilemistä sähkömagneettisista aalloista. Ohmiset häviöt Rh johtuvat 

metallin tai antennissa olevan dielektrisen materiaalin häviöistä [11]. Yleisesti antennit 

sovitetaan 50 ohmiin. 

Kaistanleveys B kuvaa käytettävää taajuusaluetta, jolla antenni toimii jonkin kriteerin 

mukaisesti. Impedanssin kaistanleveys mitataan yleensä taajuusalueena, jolla antennin 

paluuhäviö pysyy tiettyjen rajojen sisäpuolella. Kaistanleveyden määrittely on 

sovelluskohtainen. Mitä pienempi paluuhäviö, sitä parempi antennin sovitus on 

syöttölinjan impedanssiin [4]. 

2.1.7 Antenniryhmät 

Antenniryhmiä tarvitaan, kun yksittäisen antennin ominaisuudet eivät riitä tuottamaan 

riittävää toteutunutta vahvistusta. Antenniryhmillä voidaan lisätä muun muassa 

antennijärjestelmän toteutunutta vahvistusta ja antenniryhmillä voidaan myös ohjata 

antennin pääkeilaa haluttuun suuntaan syöttämällä yksittäisiä elementtejä eri vaiheisilla 

ja/tai eri voimakkuuksilla signaaleilla [4]. Tyypillisesti antenniryhmät koostuvat 

useasta samanlaisesta antennista, jolloin koko antenniryhmän ominaisuudet 
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määräytyvät yksittäisen elementin ja antenniryhmän ryhmäkertoimen (AF = Array 

Factor) tulona [4]. 

Kuvassa 7 on esitetty tyypillinen lineaarinen antenniryhmä.  

 

Kuva 7. Lineaarinen antenniryhmä. vaihenmuunnin ja  vaimennin [4]. 

 

Lineaarisen antenniryhmän ryhmäkerroin lasketaan yhtälöstä 

𝐴𝐹 = 𝐼0𝑒
𝑗𝜉0 + 𝐼1𝑒

𝑗𝜉1 + 𝐼2𝑒
𝑗𝜉2 + …      (2.11)  

jossa elementit 𝐼0, 𝐼1,𝐼2, 𝐼𝑛 ovat kompleksisia syöttövirtoja ja 𝜉0, 𝜉1, 𝜉2, 𝜉𝑛 ovat 

antennielementtiin tulevien tasoaaltojen vaiheita. Kuvassa 8 on esitetty lineaarinen 

isotrooppisten säteilijöiden muodostama antenniryhmä. 

 

Kuva 8. Lineaarinen isotrooppisten säteilijöiden muodostama antenniryhmä. d on 

antennielementtien välimatka ja 𝜃 on kulma, jossa etäisyydeltä r saapuva tasoaalto 

kohtaa antennielementin. 
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Asettamalla ensimmäisen elementin vaihe 𝜉0 nollaksi ja vaihe 𝜉1 =  𝛽𝑑 cos 𝜃, voidaan 

ryhmäkerroin esittää muodossa  

AF = 𝐼0 + 𝐼1𝑒
𝑗𝛽𝑑 cos𝜃 + 𝐼2𝑒

𝑗𝛽2𝑑 cos 𝜃 + ... = ∑ 𝐼𝑛𝑒𝑗𝛽𝑛𝑑 cos 𝜃𝑁−1
𝑛=0  (2.12)   

jossa 𝛽 on aaltoluku 
2π

λ
 

Mikäli syöttövirtojen 𝐼𝑛 vaiheet ovat elementtien välillä ovat samat, voidaan 

vaihetekijä erottaa seuraavasti 

𝐼𝑛 = 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑛𝛼         (2.13) 

jossa n+1 elementti on edellä elementtiä n vaihe-erolla 𝛼 ja 𝐴𝑛 on syöttövirran 

amplitudi. Tällöin yhtälö 2.12 voidaan esittää muodossa 

AF = ∑ 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑛(𝛽𝑑 cos𝜃+𝛼)𝑁−1
𝑛=0        (2.14) 

Määritellään muuttuja 𝜓 seuraavasti 

𝜓 =  𝛽𝑑 cos 𝜃 + 𝛼         (2.15)  

jolloin ryhmäkerroin AF voidaan esittää muodossa 

𝐴𝐹 =  ∑ 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑛𝜓𝑁−1
𝑛=0         (2.16) 

Tällöin ryhmäkerroin AF on muuttujan 𝜓 funktio ja noudattaa Fourier-sarjaa. Yhtälön 

2.16 esitystapa on käytännöllinen ryhmäkertoimia käsiteltäessä. 

Mikäli kuvan 8 mukaista lineaarista antenniryhmää syötetään saman suuruisilla virran 

amplitudeilla 𝐴0 = 𝐴𝑛 ja elementtien välimatka d on yhtä pitkä, voidaan ryhmäkerroin 

esittää normalisoituna muodossa [4] 

𝐴𝐹 =  𝐴0

sin(
𝑁𝜓

2
)

𝑁 sin(
𝜓

2
)
         (2.17)  

Tällöin, jos kuvan 8 isotrooppiset säteilijät korvataan antennielementeillä esimerkiksi 

dipoleilla, joiden suuntakuvio noudattaa funktiota g(𝜃, 𝜙) = sin 𝜃 ja antenniryhmän 

ryhmäkerroin esitetään funktiona f(𝜃, 𝜙), niin koko antenniryhmän normalisoitu 

suuntakuvio voidaan ilmaista seuraavasti 
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F(𝜃, 𝜙) = g(𝜃, 𝜙) f(𝜃, 𝜙)       (2.18) 

Tällöin dipoleista muodostettu antenniryhmän suuntakuvio voidaan esittää yhtälöllä 

 F(𝜃, 𝜙) = sin 𝜃 ∑ 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑛(𝛽𝑑 cos𝜃+𝛼)𝑁−1
𝑛=0      (2.19) 

Käytännön antennisuunnittelussa ei voida aina löytää analyyttistä ratkaisua yksittäisen 

elementin suuntakuviolle g(𝜃, 𝜙), jolloin on tärkeintä laskea ryhmäkerroin ja 

numeerisesti tai simuloimalla approksimoida yksittäisen elementin suuntakuvio. 

2.2 Mikroliuska-antennin rakenne 

Mikroliuska-antenni kuuluu piirilevylle etsattujen antennien luokkaan [4], muita 

piirilevylle etsattuja antenneja ovat esimerkiksi etsattu dipoli- tai monopoliantenni. 

Mikroliuska-antenniin kuuluu piirilevylle etsattu metallointi, jota kutsutaan 

antennielementiksi. Metallointi sijaitsee substraatin päällä ja substraatin alapuolella 

sijaitsee metallista rakennettu maataso. Sekä antennielementin että maatason 

metallointi voi olla kultaa, kuparia tai nikkeliä [9], yleisin metallointimateriaali on 

kupari. Yleisimmin mikroliuska-antennia syötetään joko piirilevyn läpi viedyllä 

koaksiaaliliittimellä tai piirilevyn kanssa yhdensuuntaisesti kulkevalla 

mikroliuskajohtimella. Mikroliuskajohtimen avulla voidaan rakentaa antennille sopiva 

impedanssisovitus tarvittavaan sovellukseen [4]. Mikroliuskaan (antenniin tai 

johtimeen), voidaan lisätä tarvittaessa myöskin aktiivisia komponentteja tai sovituspiiri 

[9]. Kuvassa 7 on esitelty suorakulmainen mikroliuska-antenni. 
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Kuva 7: Suorakulmainen mikroliuska-antenni, W = leveys, L = pituus, 𝜖𝑟 = substraatin 

suhteellinen permittiivisyys [4]. 

 

Mikroliuska-antenni sähkökenttä E on kohtisuoraan metallointia ja maatasoa vasten ja 

myös väliaineessa vaikuttaa sähkökenttä kuvan 8 mukaisesti. 

 

 

Kuva 8. Sähkökentän E kenttäviivat väliaineessa eli substraatissa [4]. 

 

 

Mikroliuska-antennin pinnalla kulkevat sähkövirrat x-suuntaisesti ja magneettikentän 

virtuaaliset pintavirrat Ms aallot y-suuntaisesti (ks. kuva 9).  
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Kuva 9: Mikroliuska-antenni ylhäältä päin kuvattuna. Sähkökenttä E ja 

magneettikentän virtuaaliset pintavirrat Ms esitetty nuolilla [4]. 

2.3 Suorakulmaiset mikroliuska-antennit 

Yksinkertaisin mikroliuska-antenni on suorakulmion muotoinen. Antennin suunnittelu 

perustuu yleensä valittuun substraattiin, jonka ominaisuuksista tärkeimmät tekijät ovat 

substraatin suhteellinen permittiivisyys 𝜖𝑟 ja sen korkeus h. Substraatin korkeuden h 

tulee olla paljon pienempi kuin käytettävä aallonpituus. Metalloinnin pituus ilmaistaan 

symbolilla L ja leveys symbolilla W. Kun metalloinnin pituus L lähestyy substraatissa 

kulkevan aallon aallonpituutta 𝜆𝑔, alkaa antenni värähtelemään. Mikroliuska-antenni 

on siis resonoiva antenni. Tällöin pituuden L likimääräinen arvo voidaan laskea 

kaavasta  

𝐿 ≈ 0,49𝜆𝑔  ≈ 0,49
𝜆

√𝜖𝑟
        (2.21) 

jossa 𝜆 ilmaisee aallonpituutta tyhjiössä ja 𝜖𝑟 on substraatin suhteellinen 

permittiivisyys. Käytännön antennisuunnittelussa valitaan ensin substraatti, substraatin 

korkeus ja lasketaan niiden avulla metalloinnin pituus L. Metalloinnin leveyden W 

avulla ja syöttöpisteen valinnalla voidaan toteuttaa impedanssin sovitus 

resonanssitaajuudella. Tyypillisesti laskentakaavoilla määritellään alkuarvot 

simuloinnille ja parametreja W ja L optimoimalla päästään täsmällisempään tulokseen 

[4]. 
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2.3.1 Substraatin vaikutus mikroliuska-antennin ominaisuuksiin 

Tässä luvussa esitellään kuvaajien avulla substraatin suhteellisen permittiivisyyden 

vaikutusta antennin suuntaavuuteen ja fyysiseen kokoon. Substraatin ominaisuudet 

vaikuttavat voimakkaasti eri antenniparametreihin [12]. Alla esitetyistä kuvaajista 

nähdään, että substraatin valinta on tärkein yksittäinen suunnittelua ohjaava päätös 

mikroliuska-antennien suunnittelussa. Substraatin valintaa ohjaavat käytännön 

saatavuus, haluttu vahvistus ja antennin koon optimointi sille varattuun tilaan. 

Kaistanleveys ja impedanssisovitus ovat myös tärkeitä kriteereitä.  

 

Kuvassa 10 on esitelty suhteellisen permittiivisyyden vaikutus antennin suuntaavuuteen 

D. Kuvasta nähdään, että suhteellisen permittiivisyyden kasvaessa suuntaavuus 

pienenee. Toisaalta antennin kokoa saadaan pienemmäksi käyttämällä korkeampia 

suhteellisen permittiivisyyden arvoja, kuten kuvassa 11 on esitetty. Tässä työssä 

antennin suunnittelua ohjaavat antennin koko ja toteutunut vahvistus, joka on 

riippuvainen antennin suuntaavuudesta yhtälön 2.8 mukaisesti.  

 

Kuva 10. Substraatin 𝜖𝑟 vaikutus antennin suuntaavuuteen D [13]. Y-akseli on 

suuntaavuus D ja x-akseli substraatin suhteellinen paksuus käytettyyn aallonpituuteen 

verrattuna. 
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Kuva 11. Suhteellisen permittiivisyyden vaikutus antennin leveyteen toiminta-

taajuudella 8,3 GHz. 

2.3.2 Suorakulmaisen mikroliuska-antennin ulottuvuuksien laskenta 

Yhtälöstä 2.21 saatiin laskettua resonoivan elementin likimääräinen pituus L. 

Mikroliuska-antennit ovat kapeakaistaisia, joten mahdollisimman tarkan pituuden 

arvon laskeminen helpottaa simuloinnin lähtöarvojen valintaa. Elementin leveys W 

saadaan seuraavasta yhtälöstä [4] 

𝑊 = 
𝑐

2𝑓
√

2

𝜖𝑟+1
         (2.22) 

jossa c on valonopeus tyhjiössä, f resonanssitaajuus ja 𝜖𝑟 väliaineen permittiivisyys 

Tarkka elementin pituus L on 

𝐿 =  
𝑐

2𝑓√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
 - 2∆𝐿        (2.23) 

jossa c on valonopeus tyhjiössä, f resonanssitaajuus 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 on väliaineen tehollinen 

permittiivisyys yhtälön 2.24 mukaisesti ja ∆𝐿 lasketaan yhtälöstä 2.25 
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Kun W/h > 1, saadaan 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 laskettua yhtälöstä 

 

𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓  =  
𝜖𝑟+1 

2
+ 

𝜖𝑟−1 

2 √
1

1+
12h

W

       (2.24) 

 

jossa 𝜖𝑟 väliaineen permittiivisyys, h on substraatin korkeus ja W on antennielementin 

leveys (tarkat tulokset h:n arvoilla < 0.02𝜆).  

 

Koska mikroliuska-antennin säteily tapahtuu antennielementin reunalta, niin todellinen 

mikroliuska-antennin pituus on todellisuudessa hieman lyhyempi kuin yhtälössä 2.21 

esitetty likimääräinen arvo. Pituuden muutos ∆𝐿 yhtälössä 2.23 voidaan laskea 

seuraavasti 

 

∆𝐿 = 0,412 
(𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓+0,3)(

w
h
+ 0,264)

(𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓− 0,258)(
w
h
+ 0,8)

 ℎ       (2.25) 

 

Koska yhtälöstä 2.22 laskettu W:n arvo on riippuvainen aallonpituudesta, niin suurilla 

taajuuksilla pituuden muutos pienenee. Antennin toimintataajuudella 8,2825 GHz, 

pituuden muutos ∆𝐿 on noin 1,5 mm. 

 

Substraatin korkeus h ja suhteellinen permittiviisyys 𝜖𝑟 ovat vapaasti valittavissa, ne 

siis yhdessä määrittävät antennielementin leveyden ja pituuden. 

2.3.3 Suorakulmaisen mikroliuska-antennin muiden parametrien laskenta 

Antennin kaistanleveys B saadaan arvioitua yhtälöstä [4] 

𝐵 = 3,77
𝜖𝑟−1

𝜖𝑟
2

𝑊

𝐿

ℎ

𝜆
   ,  h ≪ 𝜆       (2.26) 

jossa 𝜖𝑟 on suhteellinen permittiivisyys, W elementin leveys, L elementin pituus, h 

substraatin korkeus ja 𝜆 aallonpituus. 
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Syöttöimpedanssi antennielementin reunalla resonanssitaajuudella lasketaan yhtälöstä 

[4] 

 

𝑍𝐴 = 90
𝜖𝑟

2

𝜖𝑟−1
(

𝐿

𝑊
)2           (2.27) 

 

jossa 𝜖𝑟 on suhteellinen permittiivisyys, W elementin leveys, L elementin pituus. Koska 

elementin keskellä sähkökenttä on nolla, niin elementin keskustaa kohti mentäessä 

impedanssi pienenee ja lähestyy nollaa. Useimmiten pyritään 50 ohmin 

impedanssisovitukseen.  

2.3.4 Mikroliuska-antennin syöttö 

Mikroliuska-antenneja voidaan syöttää joko antennin läpi koaksiaaliliittimen avulla tai 

reunalta mikroliuskajohtimen avulla. Kuvassa 13 on esitelty yleisimmät syöttötavat [4]. 

 

 

Kuva 13. Vasemmalta koaksiaalisyöttö, mikroliuskajohdinsyöttö, lovettu 

mikroliuskajohdinsyöttö [4]. 

 

Syöttöpisteen impedanssi etäisyyden ∆xi funktiona elementin reunalta voidaan laskea 

numeerisesti approksimoimalla yhtälöstä [4] 

 

𝑍(∆xi)  = 𝑍𝐴𝑐𝑜𝑠2 𝜋Δxi

𝐿
        (2.28) 

 

jossa 𝑍𝐴 on yhtälöstä 2.27 laskettu impedanssi elementin reunalla ja L on elementin 

pituus. Leveyssuunnassa W syöttöpiste asetetaan elementin keskelle [4]. 
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Mikäli suunnitellaan antenniryhmiä, joissa on useampia antennielementtiä, on 

tarkoituksenmukaista syöttää elementtejä mikroliuskajohdinsyötöllä. Yleinen tapa 

sovittaa antennielementin syöttöimpedanssi halutuksi on käyttää 

neljännesaaltomuuntajaa [14]. 

 

Kuvassa 14 esitellään suorakulmainen antennielementti, jota syötetään 

neljännesaaltomuuntajalla.  

 

 

Kuva 14. Suorakulmainen mikroliuska-antenni ja sen syöttö neljännesaaltomuuntajalla. 

 

Neljännesaaltomuuntajan pituus l saadaan yhtälöstä [14] 

 

𝑙 =  
𝜆

4√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
         (2.29)  

 

jossa 𝜆 on aallonpituus tyhjiössä ja 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 on substraatin tehollinen permittiivisyys. 

 

Yksittäinen antennielementti sovitetaan yleensä ominaisimpedanssiin 𝑍0 = 50 ohmiin. 

50 ohmin mikroliuskajohtimen leveys W50 lasketaan seuraavan yhtälön avulla [14] 

 

𝑍0 = 
120𝜋

√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓(1,393+ 
𝑊50

ℎ
+ 

2

3
ln(

𝑊50
ℎ

+1,444)
      (2.30)  

 

jossa  𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 on tehollinen permittiivisyys ja h substraatin korkeus. 
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Neljännesaaltomuuntajan impedanssi ZT lasketaan yhtälöstä [14] 

 

𝑍𝑇 = √𝑍0𝑍𝐴         (2.31) 

 

jossa  𝑍0 on yhtälössä 2.30 esitetty 50 ohmin ominaisimpedanssi ja 𝑍𝐴 on yhtälöstä 2.27 

laskettu antennin syöttöimpedanssi antennielementin reunalla. 

 

Tällöin neljännesaaltomuuntajan johtimen leveys WT voidaan laskea seuraavan yhtälön 

avulla [14] 

 

𝑍𝑇 = 
60

√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
 ln(

8h

𝑊𝑇
+

𝑊𝑇

4h
)        (2.32) 

 

jossa  𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 on tehollinen permittiivisyys, h on substraatin korkeus ZT  yhtälöstä 2.31 

laskettu neljännesaaltomuuntajan impedanssi. 

2.3.5 Suorakulmaisen mikroliuska-antennin polarisaatio 

Suorakulmainen antenni on lineaarisesti polarisoitunut [9]. Ympyräpolarisaation 

edellytykset ovat seuraavat: 

 

1. Sähkökentässä on lineaariset pysty- ja vaakakomponentit 

2. Komponenttien voimakkuuden pitää olla sama 

3. Kenttien vaihe-ero on 90o tai sen parittomat kerrannaiset. 

 

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä [9]. 

 

Suorakulmaista antennia muuntamalla voidaan ympyräpolarisaation edellytykset 

saavuttaa muun muassa syöttämällä antennia kulmasta (kuva 15), leikkaamalla 

antennista kulmat pois (kuva 16) tai käyttämällä neljää antennielementtiä, joita 

syötetään 90o vaihe-eroilla 𝜓 (kuva 17)  [9] ja [15]. 
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2.3.6 Mikroliuska-antenniryhmän syöttöverkko 

Luvussa 2.3.4 esitettiin useita tapoja syöttää yksittäistä antennia. Useamman 

antennielementin tapauksessa tarvitaan syöttöverkkoa. Syöttöverkko on luonnollista 

toteuttaa myös mikroliuskatekniikalla. Kuvassa 18 on esitetty neljästä elementistä 

muodostettu antenniryhmä. Impedanssi ZA elementin reunalla on yksinkertaisuuden 

vuoksi valittu olevan 200 ohmia. 

 

 

Kuva 18. Yksinkertainen antenniryhmä ja sen syöttöverkko [4]. 

Kuva 16. 
Kuva 15.  

Kuva 17. 
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Yhtälöstä 2.27 saatiin likimäärin laskettua impedanssi antennielementin reunalla, 

likiarvo riittää useimmiten lähtöarvoksi antennielementin suunnittelussa, sillä sitä 

voidaan tarkentaa simulaation avulla. Syöttöverkkoa suunniteltaessa on laskettava 

tarkemmin mikroliuskan impedanssi. Kuvasta 18 nähdään, että impedanssi ZA 

antennielementin A reunalla on 200 ohmia, joten kunkin elementin syöttöimpedanssi 

ZA on sovitettava syöttöjohtimen impedanssiin Z01. Yhtälöstä 2.7 havaitaan, että 

täydellinen sovitus saavutetaan, kun ZA = Z01 eli näin saadaan Z01:n arvoksi myös 200 

ohmia. Syöttöpisteissä B ja D näkyy tällöin kaksi rinnan kytkettyä 200 ohmin 

impedanssia Z02 = 100 ohmia. Syöttöpisteessä C näkyvä impedanssi ZC on jälleen 

kahden 100 ohmin impedanssin rinnankytkentä eli ZC on 50 ohmia [4]. Näin antenni-

ryhmän syöttöimpedanssi on sovitettu pisteessä C 50 ohmiin ja siihen voitaisiin liittää 

50-ohmin koaksiaaliliitin.   

Yhtälöstä 2.24 laskettiin tehollisen permittiivisyyden arvo 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓. Tästä voidaan laskea 

ominaisimpedanssi 𝑍0 seuraavasti: 

𝑍0  ≈  
120

√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓[
W

h
+1,393+0,667ln (

W

h
+1,444)]

  Ω      (2.33) 

jossa W/h on mikroliuskajohtimen leveyden ja korkeuden suhde ja 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 tehollinen 

permittiivisyys. 

Kun tehollinen permittiivisyys 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 ja ominaisimpedanssi Z0 tunnetaan, voidaan W/h 

laskea yhtälöistä 

W/h ≤ 2: 

W

h
 ≈  

8eA

e2A−2
           (2.34)   

Kun W/h ≥ 2: 

𝑊

ℎ
 ≈  

2

𝜋
{𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓−1

2 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
[ln(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
]}   (2.35) 

Apumuuttujat A ja B saadaan yhtälöistä: 

𝐴 =  
𝑍0

60
√

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓+1

2
+ 

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 − 1

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓+ 1
 (0,23 + 

0,11

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
)      (2.36) 
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𝐵 =  
377𝜋

2𝑍0√ 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓
         (2.37)  

Edellä mainitut yhtälöt ovat voimassa, kun liuskan paksuus t on 0. Käytännössä näin ei 

ole. Liuskan tehollinen leveys Weff voidaan laskea yhtälöstä: 

𝑊𝑒𝑓𝑓 = 𝑤 + 𝑡
1+

1

 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓

2𝜋
 𝑙𝑛

[
 
 
 
 

4𝑒

√(
𝑡

ℎ
)2+(

1

𝜋

1
𝑊
𝑡

+
11
10

)2

]
 
 
 
 

     (2.38) 

jossa W on antennin leveys, t on metalliliuskan paksuus, h on substraatin korkeus ja 

𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 tehollinen permittiivisyys [6]. 

3 Antennin suunnittelu ja valmistus 

Antennin suunnittelussa on otettava käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat materiaalien 

valintaan, antennin muotoon ja sijoitteluun. Satelliittiin sijoitettavassa antennissa on 

huomioitava kaksi erilaista käyttöympäristöä. Ensinnäkin on huomioitava se, että 

satelliitin laukaisun yhteydessä satelliittiin kohdistuu voimakasta tärinää ja akustista 

värähtelyä alhaisilla taajuuksilla, jotka vaikuttavat rakenteiden kestävyyteen. 

Toisekseen satelliitin varsinainen käyttöympäristö on avaruudessa alhaisella 

kiertoradalla (LEO), jossa materiaalien tulee kestää tyhjiön, ionisoivan säteilyn sekä 

lämpötilavaihteluiden asettamat vaatimukset [5]. 

 

Kun antennin käyttöolosuhteet ja valittavat materiaalit on määritelty, voidaan antennin 

parametrit laskea käyttäen hyväksi luvussa 2 esitettyä mikroliuska-antennien teoriaa. 

Kaaviossa 1 on esitetty antennin suunnitteluprosessi vaiheittain. 
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Kaavio 1. Antennin suunnitteluprosessi lohkokaaviona. 

 

Tässä luvussa käsitellään antennin suunnittelua huomioon ottaen käyttöolosuhteet, 

simuloinnit ja prototyyppien valmistus. 

3.1 Antennin käyttöympäristö 

Antennin käyttöympäristö on siis kaksivaiheinen. Antennin tulee kestää sekä 

laukaisuvaiheen että alhaisen kiertoradan (LEO) ympäristön asettamat vaatimukset. 

3.1.1 Satelliitin laukaisuvaihe 

Avaruusprojektit ovat tyypillisesti pitkiä projekteja. Instrumenttien suunnittelu ja 

valmistus aloitetaan kuukausia tai jopa vuosia ennen satelliitin laukaisua avaruuteen. 



26 

 

 

Instrumenttien tulee kestää pitkää varastointia ja mikäli satelliitissa käytetään 

akkuteknologiaa, tulee varmistua akkujen varastointikestävyydestä. 

 

Satelliitin laukaisuvaiheessa satelliittiin kohdistuu voimakkaita mekaanisia ja akustisia 

värähtelyvoimia. Tyypillisesti tärinää mitataan spektritiheyden voimakkuutta taajuu-

den funktiona (Acceleration Spectral Density eli ASD), jonka mittayksikkönä on g2/Hz 

[5]. Kuvassa 19 on esitetty esimerkkinä Ariane 4 kantoraketin aiheuttaman tärinän 

neliöllinen keskiarvo. Kuten kuvasta nähdään neliöllinen keskiarvo saattaa saavuttaa 

jopa 7,3 g:n suuruisen voiman, joka asettaa erityisesti liittimien ja kiinnitysten 

kestävyydelle erityisiä vaatimuksia. Suomi 100-satelliitin prototyypin valmistuttua, 

koko satelliitti tullaan tärinätestaamaan, mutta erillisiä instrumentteja, kuten tämän työn 

antennia ei erillisesti testata tärinätestissä. Tämä näkökohta on kuitenkin otettava 

huomioon erityisesti liittimien suunnittelussa [5]. 

 

 

Kuva 19: Ariane 4 kantoraketin tärinän spektritiheyden voimakkuus ASD (y-akseli) 

taajuuden f funktiona (x-akseli) [5]. 

3.1.2 Vaatimukset lämpötilavaihteluiden kestolle 

Matalalla kiertoradalla (LEO) vallitsee lähes täydellinen tyhjiö, käytännössä lähes 

kaikki lämpö siirtyy säteilemällä. Pääasialliset lämmönlähteet ovat auringon säteily (n. 

1370 W/m2) ja maapallon pilvipeitteen aiheuttama heijastusvaikutus (n. 200 W/m2). 
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Kun satelliitti on auringonvalossa, sen rakenteet lämpenevät, joka laajentaa useita 

materiaaleja huomattavasti ja vastaavasti kun satelliitti ei vastaanota auringonvaloa, 

rakenteet supistuvat. Satelliitin rakenteiden on siis kestettävä hyvin alhaisia ja korkeita 

lämpötiloja. Rakenteiden pituuden muutos ∆𝑙, voidaan ilmaista lämpötilan muutoksen 

funktiona ∆𝑇, ottaen huomioon materiaalin lämpölaajenemiskerroin α seuraavasti, 

jossa l0 on kappaleen alkuperäinen pituus. 

 

∆𝑙 =  𝛼𝑙0∆𝑇         (3.1) 

 

Mustille kappaleille siirtyvän lämmön energia J säteilemällä on muotoa 

 

𝐽 =  𝜎𝑇4          (3.2) 

 

Jossa J on energia, T on lämpötila ja 𝜎 on Stefan-Boltzmannin vakio (5,67040 10-8 

𝑊

𝑚2𝐾4). Satelliitit eivät ole täydellisiä mustia kappaleita eli ne eivät absorboi täydellisesti 

saamaansa lämpösäteilyä eivätkä toisaalta myöskään emittoi lämpösäteilyä, kuten 

täydellinen musta kappale. Tällöin on otettava huomioon satelliitin absorboiman alueen 

𝐴𝛼 saama lämpösäteily sekä emittoivan alueen 𝐴𝜖 lähettämä lämpösäteily, korjattuna 

absorbtio- ja emissiokertoimilla 𝛼 𝑗𝑎 𝜖.  Näin korjattuna yhtälö 3.2 saadaaan muotoon 

 

𝐴𝛼𝛼𝐽 =  𝐴𝜖𝜖 𝜎𝑇4        (3.3) 

 

josta edelleen voidaan ratkaista tasapainolämpötila T seuraavasti 

 

𝑇 =  √
𝐴𝛼𝐽𝛼

𝐴𝜖𝜎𝜖 

4
          (3.4) 

 

Tasapainolämpötilaa voidaan siten säädellä muokkaamalla absorptio- ja emissio-

kertoimia. Termodynamiikan sääntöjen mukaan absorptio- ja emissiokerroin on sama 

tietylle materiaalille tietyllä aallonpituudella, mutta koska materiaali absorboi yleensä 

auringonvaloa näkyvän valon aallonpituudella ja emittoi sitä infrapuna-alueella, niin 

tätä seikkaa voidaan käyttää hyväksi materiaaleja valittaessa. Laskennallisesti 

materiaalien valinta eri tarkoituksia varten voi olla hyvin hankalaa, joten käytännössä 
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materiaalien valinta perustuu yleensä hyviksi havaittuihin materiaaleihin edellisiltä 

missioilta sekä kattavaan lämpökiertotestaukseen satelliitin rakentamisvaiheessa [5]. 

 

Kuten luvussa 2 todettiin, antenni koostuu substraatista, maatasosta, liuskajohtimesta 

sekä juotoksista. Kaikkiin näihin materiaaleihin kohdistuu lämpölaajenemista 

lämpötilan kasvaessa ja vastaavasti supistumista lämpötilan pienentyessä. Materiaalien 

valinta on suoritettava siten, että eri materiaalien lämpölaajenemiskertoimet olisivat 

mahdollisimman pieniä. Tyypillisesti maataso ja liuskajohdin valmistetaan kuparista, 

joten erityistä huomiota on kiinnitettävä substraatin valintaan, joka on myös antennin 

suorituskyvyn kannalta tärkein valintakriteeri.  

3.1.3 Materiaalieroosio tyhjiössä 

Tärkeimpiä antennin käyttöolosuhteisiin liittyviä tekijöitä on materiaaleihin kohdistuva 

materiaalieroosio tyhjiössä. Kuten kappaleessa 3.1.2 todettiin, jo matalilla 

kiertoradoilla vallitsee lähes täydellinen tyhjiö, joka on otettava huomioon materiaalien 

valinnassa. Käytännössä eroosio tapahtuu atomitason haihtumisena materiaalien 

pinnalta. Eroosiolta voidaan suojautua suojaamalla antenni ja asettamalla antenni 

alttiiksi tyhjiölle ennen laukaisua. Tyhjiötestaus tulee olemaan olennainen osa antennin 

testausta, sillä tällöin ylimääräinen materiaali haihtuu jo ennen laukaisua, joka 

puolestaan vähentää materiaalieroosiota kiertoradalla. [5] Materiaalieroosio 

määritellään kolmella parametrilla, TML (Total Mass Loss), RML (Recovered Mass 

Loss) ja CVCM (Collected Volatile Condensable Material). ECSS vaatimukset näille 

parametereille ovat RML < 1% ja CVCM < 0,1 % [16].  Myös juotoksiin kohdistuu 

eroosiota tyhjiössä. Erityisen kriittisiä ovat juotosten sisälle tulevat ilmakuplat, jotka 

tyhjiössä tulevat laajentumaan ja lopulta pilaamaan juotoksen toiminnan. Juotoksia 

saavat suorittaa vain sertifioidut henkilöt avaruuslaitteisiin [16]. 

3.1.4 Muut käyttöolosuhteisiin liittyvät tekijät 

Matalilla kiertoradoilla on voimakasta ionisoivaa säteilyä. Säteilyn syynä ovat Maata 

suojaavien Van Allenin vöiden vangitsemat hiukkaset, jotka alhaisilla kiertoradoilla 

ovat pääosin protoneja ja ylemmillä kiertoradoilla elektroneja [5]. Hiukkaset ovat 

peräisin pääosin Auringosta, joko aurinkotuulen tai aurinkopurkausten seurauksena. 
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Ionisoiva säteily on erityisen vahingollista puolijohteille. Työssä suunniteltava antenni 

on passiivinen instrumentti, joten säteilyn vaikutukset siihen eivät ole kovin 

merkittävät. Säteilytestaus on varsin kallista ja se on rajattu tämän projektin 

ulkopuolelle. 

Meteorit ja mikrometeoroidit voivat myös aiheuttaa vahinkoa antennille ja satelliitille. 

Meteorit voivat olla peräisin avaruusromusta tai meteoriittien ja asteroidien 

törmäyksistä [5]. 

3.1.5 Antennin sijoittelu satelliittiin 

Suomi 100 -satelliitti perustuu CubeSat-standardiin [2], kuten Aalto-1 satelliitti [1]. 

CubeSat standardi kehitettiin vuonna 1999 Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa, 

jotta voitaisiin suunnitella ja rakentaa edullisia piko- ja nanosatelliitteja edullisesti ja 

nopeasti [2]. Nykyisin CubeSat-standardi on yleisin standardi yliopistojen ja yksityisten 

yritysten keskuudessa. Yksi CubeSat on 10 cm x 10 cm x 10 cm kokoinen kuutio, jonka 

kokonaismassa on korkeintaan 1,3 kg [17].  CubeSat satelliiteissa voi olla näitä 

yksiköitä useampia kappaleita. Suomi 100-satelliitin alustavien määrittelyjen mukaan 

siinä tulee olemaan 2 CubeSat yksikköä. Kuvassa 20 on esitelty CubeSat yksikkö, sekä 

sen laukaisuun käytettävä laukaisinmekanismi P-POD. 

 

 

Kuva 20: CP1, Kalifornian korkeakoulun ensimmäinen CubeSat (vas.). 

Laukaisinmekanismi P-POD (oik.)  [17]. 
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Suomi 100 -satelliitin koko tulee olemaan 20 cm x 10 cm x 10 cm, joten käytössä oleva 

pinta-ala on varsin rajoittava tekijä antennia suunnitellessa. Suurin osa satelliitin 

ulkopinta-alasta on varattu aurinkopaneeleille, jotka tuottavat tarvittavan sähkötehon 

satelliitin käyttämille instrumenteille. Yhden aurinkopaneelin koko on 8,0 cm x 4,5 cm, 

joka mitattiin Aalto yliopiston radiotekniikan laitoksen laboratoriossa. Sähköntuotanto 

on kriittinen satelliitin toiminnalle ja ainoastaan yhdestä aurinkopaneelista voidaan 

luopua antennia varten, joten antennin pinta-alan maksimikoko on siten 8,0 cm x 4,5 

cm. Antennin paksuus riippuu valittavasta substraatista, mutta substraatti tulee olemaan 

korkeintaan 0,5 cm luvussa 3.3 esitellyn vaatimusmäärittelyn mukaisesti. 

 

X-kaistan antenni tullaan sijoittamaan satelliitin yhdelle ulkoseinälle, jotta 

kommunikaatio maa-aseman kanssa tulee tapahtumaan mahdollisimman 

häiriöttömästi. Tällöin antenni altistuu aiemmin tässä luvussa 3.1 esitellyille 

ympäristötekijöille.  

3.1.6 Yhteenveto antennin käyttöympäristöstä 

Antennin käyttöympäristö asettaa vaatimuksia käytettäville materiaaleille. Materiaalit 

tulee valita siten, että ne ovat fyysisesti kestäviä, sietävät säteilyä, tyhjiötä ja 

voimakkaita lämpötilan vaihteluita. Antennille varattu pinta-ala on rajoitettu, joka 

määrittää ja rajaa antennin arkkitehtuuria ja suunnittelutekniikoita ja fyysistä toteutusta. 

3.2 Kommunikaatio maa-aseman kanssa 

Satelliitti kommunikoi Sodankylässä sijaitsevan maa-aseman kautta. Satelliitin X-

kaistan antennin kautta lähetetään satelliitin ottama kuvamateriaali maa-asemalle. 

Sodankylän maa-asema soveltuu pohjoisen sijaintinsa vuoksi erityisesti polaarirataa 

kiertävien satelliittien kanssa kommunikointiin [18]. Tyypillisesti alhaisilla 

kiertoradoilla kulkevat satelliitit ylittävät maa-aseman 8-10 kertaa vuorokauden aikana. 

Kuvassa 21 nähdään maa-aseman käytössä olevia heijastinantenneja. 
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Kuva 21. Sodankylän maa-aseman antenneja [18]. 

Asemalla on käytössään sekä 2,4- että 7,3-metrinen Cassegrain-heijastinantenni, jotka 

toimivat taajuusalueella 7,7 - 8,5 GHz. Suomi 100 -satelliitti tulee kommunikoimaan 

7,3 metrisen antennin kanssa, jonka nominaalinen vahvistus on 20 dB. Koska maa-

aseman vastaanottava antenni on ympyräpolarisoitunut, tulee satelliitin antenninkin 

lähettää ympyräpolarisoituneita radioaaltoja.  

Maa-asema kykenee vastaanottamaan dataa 2-320 MBs. Asemalla on käytössään 

nopeat verkkoyhteydet (10 GBs) sekä tehokkaat datan arkistointiratkaisut [18]. 

3.3 Antennin vaatimusmäärittely 

Antennin vaatimusmäärittely on esitetty taulukossa 1. Tarkemmat tiedot 

tohtorikoulutettava Antti Kestilän toimittamasta linkkibudjetista liitteestä A.  

Taulukko 1: Antennin vaatimusmäärittely 

Antennin toimintataajuus 8,2825 Ghz 

Antennin vahvistus 8 dB 

Antennin kaistanleveys 3 % 

Lähettimen lähetysteho 4 W 

Antennin polarisaatio Ympyräpolarisaatio, vasen/oikeakätinen. 

Antennin keilanleveys 60o (arviolta) 

Tiedonsiirtonopeus 5 . 107 bps 

Sovitettu impedanssi 50 ohmia SMP-koaksiaaliliitin 

Käyttölämpötila -35 - +45 oC 
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Kiertoradan korkeus maan pinnalta 650 km 

Radioaaltojen suurin etenemismatka 2053 km 

Fyysiset dimensiot (pit. x lev. x kork.) 8,0 cm x 4,5cm x 0,5 cm 

 

3.4 Antennin suunnittelu 

Luvun 3.3 mukaan antennilta vaaditaan 8 dBi vahvistusta joko vasen- tai oikeakätisellä 

polarisaatiolla sovitettuna 50 ohmin syöttöimpedanssiin. Antennin on fyysiset 

ulottuvuudet ovat rajoitettu 8,0 cm x 4,5 cm x 0,5 cm:iin. Lisäksi antennin materiaalien 

valinta tulee suorittaa siten, että materiaalit kestävät luvuissa 3.1.1 - 3.1.4 esitellyt 

ympäristövaikutukset. 

3.4.1 Substraatin valinta 

Substraatin valinta on olennaisin yksittäinen tekijä antennin ominaisuuksien kannalta. 

Luvussa 2.2.2 esitettiin, miten substraatin suhteellinen permittiivisyys 𝜖𝑟 vaikuttaa 

antennin kokoon ja ja suuntaavuuteen. Lisäksi antennin tulee kestää säteilyä, tyhjiötä ja 

lämpötilavaihteluita. Polytetrafluorieteenistä (PTFE) valmistettuja substraatteja on 

käytetty menestyksekkäästi useilla avaruuslennoilla [19] ja myös Aalto-1:n S-kaistan 

antenni on PTFE materiaalille rakennettu. Taulukossa 2 on esitetty PTFE pohjaisia 

substraatteja ja käyttäytymistä avaruusolosuhteissa. 
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Taulukko 2. Tyhjiötestauksen aiheuttama materiaalieroosio eri Rogers Duroid 

substraateilla. %TML on massan kokonaishäviö prosentteina, % CVCM on haihtuvien 

tiivistymättömien materiaalien kertymä prosentteina, % WVR on vesihöyryn kertymä 

prosentteina [19]. 

Substraatti 

Rogers 

Duroid 

5870 

Rogers 

Duroid 

5880 

Rogers 

Duroid 

6002 

Rogers 

Duroid 

6010 TMM 3 

Koostumus 

Lasikuitu 

PTFE 

Lasikuitu 

PTFE 

Keraaminen 

PTFE 

Keraaminen 

PTFE Komposiitti 

Suhteellinen 

permittiivi-

syys 2,3 2,2 2,9 10,0 3,0 

% TML 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 

% CVCM 0 0 0,01 0 0 

% WVR 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 

 

Taulukosta 2 nähdään. että kaikki Rogers Duroid substraatit täyttävät vaatimukset 

avaruusolosuhteisiin, %TML < 1 % ja %CVCM < 0,1%  [16] ja [19]. 

Taulukossa 3 esitellään lämpötilan vaikutus lasikuidusta valmistetun ja keraamisen 

PTFE materiaalien käyttäytymiseen. 

Taulukko 3. Lämpötilan vaikutus PTFE substraattien paksuuteen Δh, suhteelliseen 

permittiivisyyteen Δϵr ja impedanssiin ΔZ muutosprosentteina huonelämpöön (20o C) 

verrattuna. Toimintataajuus 18 GHz ja referenssi-impedanssi 50 ohmia [19]. 

 Lasi kuitu PTFE Keraaminen  PTFE 

Lämpötila 

C 

Δh 

(%) 

Δϵr  

(%) 

ΔZ 

(%) 

Δh  

(%) 

Δϵr 

 (%) 

ΔZ 

(%) 

-100 -1,3 1,4 -1,6 -0,3 5,1 -2,2 

-60 -0,9 1,0 -1,2 -0,2 3,4 -1,4 

70 1,3 -0,5 1,2 0,2 -2,3 1,0 

110 2,4 -0,9 2,2 0,2 -3,4 1,6 

150 3,4 -1,5 3,4 0,3 -4,5 2,0 

 

Antennin vaatimusmäärittelyn mukaisesti lämpötila-alue on -35 - +45 oC. Taulukon 3 

mukaisesti nähdään, että lasikuitu PTFE substraatin ominaisuuksien muutokset jäävät 

noin prosentin luokkaan, joten antennissa voidaan käyttää lasikuitusubstraattia [19]. 
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Luvun 2.2.2 mukaisesti substraatin alhainen suhteellinen permittiivisyys 𝜀𝑟 antaa 

korkeimman toteutuneen vahvistuksen, joskin tällöin antennielementin koko on myös 

suurin. Antennin toimintataajuus f  (8,2825 GHz) on kuitenkin niin korkea, että voidaan 

käyttää matalaa suhteellisista permittiivisyyttä 𝜀𝑟 Valitaan 𝜀𝑟 = 2,33 ja paksuudeksi h 

= 1,6 mm suunnittelun lähtöarvoiksi  Substraatiksi valitaan siis Rogers Duroid 5870. 

Yksi valinnan kriteereistä on myös se, että Rogers toimittaa yliopistoille ilmaisia 

näytekappaleita substraatista, jota voidaan käyttää prototyypin valmistukseen. 

3.4.2 Antennielementin mittojen laskenta 

Luvun 2.2.3 mukaisesti lasketaan antennielementin pituus ja leveys, kun 

toimintataajuus f = 8,2825 GHz, substraatin suhteellinen permittiivisyys 𝜀𝑟 = 2,33, 

substraatin paksuus h = 1,6 mm ja kuparoinnin paksuus t = 0,035 mm.  

Yhtälöstä 2.22 lasketaan elementin leveydeksi W = 14,0 mm 

Yhtälöstä 2.23 lasketaan elementin pituudeksi L = 10,9 mm 

Ympyräpolarisaatiota varten suorakulmaisesta antennielementistä pitää leikata kaksi 

vastakkaista kulmaa pois luvun 2.2.6 mukaisesti. Optimaalinen kulmaleikkauksen 

suuruus etsitään simuloimalla CST microwave studio ohjelmistolla. CST MWS antaa 

kulmaleikkauksen suuruudella S = 2 mm optimaalisen tuloksen ympyräpolarisaation 

akselisuhteelle 0,09 dB kuvan 24 mukaisesti.  

Yksittäisen antennielementin syöttöimpedanssi Zo on 50 ohmia ja antennielementin 

impedanssi ZA  elementin reunalla yhtälön mukaisesti 2.27 noin 252,3 ohmia. 

Yhtälöiden 2.29, 2.30, 2.31 ja 2.32 avulla voidaan laskea neljännesaaltomuuntajan 

mikroliuskan pituus LT ja leveys WT, jolla antennielementin impedanssi ZA saadaan 

sovitettua 50 ohmin mikroliuskajohtimelle W50, jonka leveys lasketaan yhtälöstä 2.30. 

Arvoiksi saadaan:  

LT  = 5,9 mm 

WT = 0,9 mm 

W50 = 4,5 mm 
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Koska antennille rajoitettu tila on rajallinen, on tarkoituksenmukaista tehdä 

suorakulmaisesta antennielementistä neliön muotoinen asettamalla antennielementin 

leveydeksi W sama kuin pituus L. Tämä ei vaikuta antennin resonanssitaajuuteen, mutta 

heikentää hieman säteilytehoa [4]. Tällöin W on siis myös 10,9 mm. 

Edellä laskettuja arvoja käytetään lähtöarvoina simuloinnille CST Microwave Studio 

ohjelmistolle ja suunnitellaan yksittäinen antennielementti sovitettuna 50 ohmin 

syöttöimpedanssiin kuvan 22 mukaisesti. 

 

Kuva 22. Yksittäinen ympyräpolarisoiva antennielementti mikroliuskajohdinsyötöllä. 

 

Antennin pääkeila säteilee suoraan antennielementistä lukijaan päin. Kuvan 23 

mukaisesti antennin pääkeilan toteutunut vahvistus on noin 5,2 desibeliä. Kuvassa 24 

on esitetty antennin ympyräpolarisoituneen säteilyn akselisuhde AR, joka on 0,09 

desibeliä. Täydellisesti ympyräpolarisoituneen säteilyn akselisuhde AR on 0 desibeliä, 

joten kuvasta nähdään, että akselisuhde on hyvin lähellä optimia. Antennin 

vaatimusmäärittelyssä akselisuhteen AR vaaditaan olevan alle 3 desibeliä. 
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Kuva 23. Antennin suuntakuvio ja toteutunut vahvistus toimintataajuudella 8,2825 

GHz. Y-akseli on toteutunut vahvistus desibeleissä ja x-akseli on kulma 𝜃 asteina. 

 

Kuva 24. Yksittäisen antennielementin akselisuhde toimintataajuudella 8,2825 GHz. 

Y-akseli on akselisuhde AR desibeleissä ja x-akseli on kulma 𝜃 asteina. 

 

Yksittäisen antennielementin simulointituloksista nähdään selkeästi, että antenni 

tuottaa ympyräpolarisoitunutta säteilyä luvun 2.3.5 mukaisesti. Antennin mitat 

noudattelevat luvussa 2.3.2 esitettyä teoriaa ja antennin toteutunut vahvistus on linjassa 

luvun 2.3.1 kuvan 11 suuntaavuuden kanssa.  

3.4.3 Antenniryhmän suunnittelu ja simulointitulokset 

Luvun 3.4.2 mukaisesti yhdellä antennielementillä ei voida saavuttaa haluttua 8 dBi:n 

vahvistusta, joten on suunniteltava antenniryhmä keskenään samanlaisista 
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antennielementeistä [20], [21] ja [15]. Käytettävissä oleva tila 8,0 cm x 4,5 cm rajoittaa 

antenniryhmän elementtien määrää, joten on tarkoituksenmukaista pyrkiä 

mahdollisimman vähäiseen antennielementtien määrään. Kahdella kuvan 22 mukaisella 

elementillä saavutetaan vaadittu 8 dB:n toteutunut vahvistus. Elementtien mitat ja 

mikroliuskajohtimet optimoidaan CST Microwave Studiolla optimizer ja parameter 

sweep toiminnoilla. Taulukossa 4 on esitetty lopullisen antenniryhmän mitat. 

Taulukko 4. Antenniryhmän elementit, symbolit ja mitat. 

Antennielementin kuvaus Symboli Mitta (mm) 

Antennielementin pituus L 10,8 

Antennielementin leveys W 11,0 

Kulmaleikkauksen korkeus ja leveys S 2,0 

Neljännesaaltomuuntajan pituus LT 6,8 

Neljännesaaltomuuntajan leveys WT 1,5 

Elementtien keskipisteiden etäisyys  d 18,5 

50 Ω mikroliuska-johtimen leveys W50 4,5 

50 Ω mikroliuskan kulmaleikkaus S3 2,5 

Tehonjakajan sivun pituus S2 4,0 

 

 

Kuvassa 25 on esitetty lopullinen antenniryhmä syöttöverkkoineen. Kuvassa 26 on 

antenniryhmän mittapiirustus. 
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Kuva 25. Antenniryhmä ja sen syöttöverkko. 

 

.  

Kuva 26. Antenniryhmän mittapiirustus. Kaikki mitat millimetreinä. 



39 

 

 

3.5 Syöttöverkon suunnittelu 

Tässä luvussa suunnitellaan antennielementtien syöttö siten, että antenniryhmän 

syöttöpisteen impedanssi on sovitettu 50 ohmiin.  

3.5.1 Syöttöverkon impedanssit 

Antenniryhmä koostuu kahdesta antennielementistä, jotka ovat syöttöverkolla rinnan 

kytkettyjä. Yksittäisen antennielementin syöttöimpedanssi ZA laskettiin yhtälön 2.27 

mukaisesti noin 252,3 ohmiin ja neljännesaaltomuuntajan avulla halutaan sovittaa 

antennielementin syöttö noin 100 ohmiin. Yhtälöstä 2.30 voidaan siten laskea 

mikroliuskajohtimen leveydet halutulle impedanssille. 

 

Syöttöverkko on rakennettu mikroliuskajohtimista, joiden impedanssit ja niitä vastaavat 

leveydet luvun 2.3.5 mukaan laskettuina ovat esitellyt taulukossa 5 [21]. 

 

Taulukko 5. Syöttöverkon impedansseja vastaavat johtimen leveydet, kun f = 8,2825 

GHz, h = 1,6 mm, t = 0.035 mm ja 𝜀𝑟 = 2,33. 

Impedanssi (𝛀) Mikroliuskan leveys (mm) 

50 4,55 

70 2,69 

100 1,30 

 

3.5 Antennin simulointi 

Ennen prototyyppien valmistusta simuloidaan antennin toimintaa Aalto-yliopiston 

käytössä olevalla CST microwave studio -ohjelmistolla. Simuloinnin avulla voidaan 

tarkentaa luvussa 2 esitetyn antenniteorian mukaisia laskennallisia parametreja. 

Simulointi antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia vaihtoehtoja antennille ja näistä  

valitaan paras mahdollinen prototyypin valmistusta varten. Simulointi nopeuttaa 

antennin suunnitteluprosessia, sillä prototyyppien valmistukseen ja mittaukseen kuluisi 
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enemmän aikaa. Tässä luvussa esitellään lyhyesti CST microwave studio sekä antennin 

suunnittelu ja simulointitulokset. 

3.5.1 CST Microwave Studio 

CST Microwave Studion (myöhemmin CST) avulla voidaan mallintaa ja analysoida 

mikroaalloilla toimivien laitteiden, kuten antennien, suodattimien ja aaltoputkien 

toimintaa. CST mahdollistaa käytännössä mikroaaltolaitteiden tarkan mallintamisen 

kolmiulotteisesti graafisen käyttöliittymän avulla. Mallintamisen lisäksi CST tarjoaa 

laajat analyysityökalut mikroaaltolaitteiden toiminnan simuloimiseen sekä taajuus- että 

aika-alueessa. Simulointien tuloksena saadaan tarkat tiedot laitteen toiminnasta sekä 

numeerisesti että graafisesti esitettynä [22]. 
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3.5.2 Simuloinnin tulokset 

Antenni on aseteltu simulointia ja mittauksia varten kuvan 27 mukaisesti. Antennin 

pääkeila osoittaa kohtisuoraan lukijaan päin z-akselin suuntaisesti (ϕ=0o, 𝜃=0o). 

Antennin suuntakuvio simuloidaan kulman 𝜃 funktiona välillä -180 – +180 astetta. 

Tämä suuntakuvio vastaa kaksiulotteisessa suorakulmaisessa koordinaatistossa xz-

tasoa. Suuntakuvion yz-taso saadaan, kun antennia käännetään keskipisteensä ympäri 

90 astetta (ϕ=90o) ja simuloidaan suuntakuvio kulman 𝜃 funktiona välillä -180 – +180 

astetta. Tätä samaa koordinaatistoa käytetään myös luvussa 4 esitetyissä mittaus-

tuloksissa. Joissain kuvissa kulmia ilmaisevat muuttujat on myös kirjoitettu phi = ϕ  ja 

theta = 𝜃. 

 

 

Kuva 27. Antenni simulointia ja mittauksia varten aseteltuna. Z-akseli osoittaa lukijaan 

päin.  
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Kuvassa 25 esitelty antenniryhmä antaa seuraavat simulointitulokset.  Kuvassa 28 

antenniryhmän impedanssisovitus S11 = -18,84 dB toimintataajudella f = 8,2825 GHz. 

 

Kuva 28. Antenniryhmän S11-parametri taajuuden funktiona. Y-akseli on S11 

desibeleissä ja x-akseli on taajuus gigahertseinä. 

 Kuvassa 29 on antenniryhmän toteutunut vahvistus xz-tasossa (ϕ=0o). Taajuudella 

8,2825 GHz toteutunut vahvistus on 8,66 dB, joka täyttää annetut vaatimukset. Puolen 

tehon keilanleveys on 51o. 

 

Kuva 29. Antenniryhmän toteutunut vahvistus desibeleissä xz-tasossa. Y-akseli on 

toteutunut vahvistus desibeleissä, x-akseli on kulma 𝜃 asteina. 
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Kuvassa 30 on antenniryhmän toteutunut vahvistus yz-tasossa (ϕ=90o) eli antenni on 

käännetty vaakatasoon lukijaan nähden. Toimintataajuudella 8,2825 GHz toteutunut 

vahvistus on 8,65 dB, joka täyttää annetut vaatimukset. Puolen tehon keilanleveys on 

102o. 

 

Kuva 30. Antenniryhmän toteutunut vahvistus yz-tasossa (ϕ=90o). Y-akseli toteutunut 

vahvistus desibeleissä, x-akseli kulma 𝜃 asteina. 

Kuvassa 31 on esitetty antennin vahvistus ja suuntakuvio napakoordinaatistossa. 

Antennin pääkeila on kohtisuorassa antennielementeistä päin katsottuna lukijaa kohti 

(ϕ=0o). 

 

Kuva 31. Antennin suuntakuvio napakoordinaatistossa (ϕ=0o). 
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Kuvassa 32 on esitetty antennin vahvistus ja suuntakuvio napakoordinaatistossa, kun 

kulma ϕ=90o eli antenni on käännetty vaakasuoraan lukijaan nähden.  

 

Kuva 32. Antennin suuntakuvio napakoordinaatistossa (ϕ=90o). 

Antennin suuntakuvioista voidaan päätellä, että parempi keilanleveys 102 astetta 

saavutetaan kääntämällä antennia vaakatasoon. 

Luvun 2.1.3 yhtälön 2.4 mukaisesti voidaan arvioida antennin suuntaavuutta 

keilanleveyksien perusteella. Antennin toteutuneet keilanleveydet olivat simulaatiossa 

51o (ϕ=0o) ja 102o (ϕ=90o), antennin suuntaavuudeksi D saadaan arvioitua siten 

yhtälöstä 

𝐷 =  
41253

51∗102
= 7,93 = 8,99 dB 

Antennin vahvistus on luvun 2.1.4 yhtälön 2.5 mukaisesti suuntaavuuden ja 

säteilyhyötysuhteen tulo. Mikroliuska-antennien säteilyhyötysuhde on tyypillisesti 

noin 90%  [13], joten antennin vahvistukseksi G voidaan arvioida  

𝐺 = 7,93 ∗ 0,9 = 7,14 = 8,54 dB 

Antennin vahvistus G = 8,54 dB keilanleveyksistä arvioituna on siten hyvin lähellä 

simuloitua 8,65 dB arvoa. 

Kuvassa 33 on antennin säteilemän sähkökentän akselisuhde xz-tasossa. Pääkeilan 

akselisuhde on 1,39 dB, joka on vaatimusmäärittelyn mukainen (AR < 3 dB). 
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Kuva 33. Antenniryhmän säteilemän sähkökentän akselisuhde kulman 𝜃 funktiona 

(ϕ=0o). Y-akseli on akselisuhde AR (dB) ja x-akseli on kulma 𝜃. 

Antennielementtiin tehtävä kulmaleikkauksen määrä vaikuttaa polarisaatioon. 

Suorakulmaiset mikroliuska-antennit ovat lineaarisesti polarisoituneita, kuten luvussa 

2.2.6 todettiin. Kulmaleikkauksen avulla saavutetaan ympyräpolarisaation ehdot ja 

taulukosta 6 voidaan tarkastella kulmaleikkauksen suuruuden vaikutusta eri 

antenniparametreihin. Kun kulmaleikkaus on nolla millimetriä, kyseessä on siis 

tavallinen suorakulmainen lineaarisesti polarisoitunut mikroliuska-antenni, 

kulmaleikkausta kasvattamalla havaitaan, että akselisuhde alkaa pienentyä ja lähestyä 

nollaa desibeliä, joka tarkoittaa täydellistä ympyräpolarisaatiota. Kulmaleikkaus 

vaikuttaa myös antennin resonanssitaajuuteen, toteutuneeseen vahvistukseen ja 

impedanssisovitukseen. 

Taulukosta 6 havaitaan, että kulmaleikkauksen arvolla kaksi millimetriä saavutetaan 

optimitulos akselisuhteen ja toteutuneen vahvistuksen välillä. 

Kuvassa 34 on esitelty antennin ympyräpolarisaation taso xz-tasossa taajuuden 

funktiona kolmella eri kulmaleikkauksen S arvolla. Kuvasta havaitaan, että kun 

kulmaleikkaus S on 2 millimetriä, niin akselisuhde pysyy vaaditun alle kolmen 

desibelin alapuolella taajuusalueella 8,20 - 8,43 GHz. Kuvasta havaitaan myös, että 

kulmaleikkauksen S arvolla 2,15 mm saavutetaan parempi ympyräpolarisaation taso, 

mutta antennin resonanssitaajuus siirtyy väärälle taajuudelle. Taulukon 6 ja kuvan 32 

perusteella voidaan siis todeta, että kulmaleikkauksen S arvo 2 mm on optimiarvo. 
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Taulukko 6. Kulmaleikkauksen vaikutus antennin parametreihin. 

 Tarkka 

Alla olevat parametrit toimintataajuudella 
8,2825 GHz. 
 

Kulmaleikkaus Resonanssi f S11 Tot.vahvistus Akselisuhde 

mm GHz dB dB dB 

0 7,98 -7,95 7,78 40 

0,5 7,98 -7,92 7,78 23,53 

1 8,03 -9,45 7,97 13,25 

1,5 8,12 -15,02 8,37 6,09 

1,7 8,12 -16,87 8,5 3,79 

1,85 8,15 -19,04 8,6 2,32 

2 8,11 -18,84 8,65 1,36 

2,15 8,1 -16,23 8,68 1,8 

2,3 8,05 -13,85 8,68 2,87 

2,5 8 -11,39 8,67 4,65 

 

 

Kuva 34. Antennin akselisuhde taajuuden funktiona eri kulmaleikkauksen S arvoilla. 

Y-akseli akselisuhde AR (dB) ja x-akseli taajuus (GHz). 

Yhteenvetona antennin simulaatiotuloksista voidaan todeta, että luvun 3.3 

vaatimusmäärittelyn mukaiset antenniparametrit saavutetaan suunnitellulla 

antenniryhmällä ja voidaan siirtyä prototyypin valmistukseen. 
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3.6 Prototyyppien valmistus 

Antennin valmistuksessa käytettiin Rogers RT5870 piirilevyä. Rogers tarjoaa 

yliopistoille ilmaisia näytekappaleita ja piirilevy tilattiin Rogersin Suomen agentilta 

Plastech Ltd Oy:ltä. 

Piirilevylle etsattiin kuvien 25 ja 26 mukainen antenniryhmä ja syöttöverkko Prinel 

Oy:n toimesta. Radiolaboratoriossa antenniin liitettiin SMA-liitin juottamalla. 

Antenneja valmistettiin yhteensä kahdeksan kappaletta eri kulmaleikkaus S arvoilla. 

Kulmaleikkauksen suuruus S arvoina käytettin 1,70 mm, 1,85 mm, 2,00 mm ja 2,15 

mm. Valmiit antennien prototyypit ovat kuvassa 35.  

 

Kuva 35. Antennien prototyypit eri kulmaleikkauksien arvoilla. Kahden euron kolikko 

mittakaavana. 
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4 Toteutuneet antennin mittaukset 

Antennin toimivuudesta varmistutaan mittauksin. Antenniryhmän impedanssisovitus 

mitataan vektoripiirianalysaattorilla, suuntakuvio ja toteutunut vahvistus mitataan 

kaiuttomassa huoneessa referenssiantenniin verrattuna ja antenniryhmän akselisuhde 

lasketaan antenniryhmän säteilemän sähkökentän vaaka- ja pystykomponenttien 

vaiheiden ja voimakkuuksien mittaustuloksista [7]. Antennimittausten perustana toimii 

IEEE:n määrittelemät standardimenettelytavat [23]. 

Antennit mitattiin samassa koordinaatistossa missä simulaatiot tehtiin (ks. luku 3.5.2 

kuva 27). 

Prototyypeistä valittiin kaksi mallia kulmaleikkausten S arvoilla 1,85 mm ja 2,00 mm 

liittimien juottamista varten. Kuvassa 36 on valmiit prototyypit mittausta varten. 

 

Kuva 36. Prototyypit liittimineen mittausta varten. Kulmaleikkaus S=1,85 mm (vas.) ja 

S=2,00 mm (oik.). 

4.1 Antennin impedanssisovituksen mittaus 

Antennin mittaukset aloitetaan impedanssisovituksen mittauksella. Toteutunut 

vahvistus on voimakkaasti riippuvainen impedanssisovituksesta yhtälön 2.8 
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mukaisesti. Mikäli antenni ei ole sovitettu oikein haluttuun impedanssiin, on muiden 

antenniparametrien mittaus tarpeetonta [7]. 

Antennin impedanssisovitus mitattiin Agilent 5063A vektoripiirianalysaattorilla [24] 

(kuvassa 37). 

 

Kuva 37. Agilent 5063A vektoripiirianalysaattori [24]. 

 

Antenni impedanssisovituksen mittaustulokset on esitelty kuvassa 38. Kuvasta voi-

daan todeta, että antennin impedanssisovitus on lähellä simuloitua tulosta (ks. kuva 28) 

ja riittävällä tasolla muiden mittausten suorittamista varten. 

 

Kuva 38. Antennin impedanssisovitus S11 taajuuden funktiona. Kuvassa myös 

mittaustulokset taulukoituna. 

7,
0

7,
5

7,
8

8,
0

8,
1

8,
2

8,
3

8,
4

8,
5

8,
6

8,
7

8,
8

8,
9

9,
3

10
,0

S11 (1,85 mm) -4 -5 -8 -11-13-14-20-14-11-11 -8 -8 -8 -8 -5

S11 (2,00 mm) -4 -6 -8 -12-14-18-13-14-15-18-11-10 -8 -6 -4

-25
-20
-15
-10

-5
0

S

1

1

d

B

Taajuus GHz

Antennin impedanssisovitus S11 
taajuuden funktiona

S11 (1,85 mm)

S11 (2,00 mm)



50 

 

 

4.2 Radiolaboratorion mittausjärjestelmä ja referenssiantenni 

Mittaukset suoritettiin radiolaboratorion heijastuksettomassa huoneessa. Referenssi-

antennina käytettiin ETS Lindgrenin laajakaistaista torviantennia 3164-08 [25] (ks. 

kuva 39), jonka vahvistus vaihtelee taajuusalueella 8,0-8,5 GHz välillä 11-12 dBi:ä (ks.  

kuva 40). 

 

Kuva 39. Referenssiantenni vahvistuksen mittausta varten [25]. 

 

Kuva 40. Referenssiantennin vahvistus (dBi) taajuuden funktiona (GHz). Y-akseli on 

vahvistus G (dBi) ja x-akseli on taajuus (GHz) [25]. 
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Mittausjärjestelmä koostuu PC-tietokoneesta, HP 5270C vektoripiirianalysaattorista, 

34 dB:n esivahvistimesta ja antennijalustasta, joka voidaan suunnata haluttuun kulmaan 

vastaanottavaan antenniin nähden. Vektoripiirianalysaattorin lähtö-portista syötetään 

sinimuotoista signaalia halutulla taajuudella 10 dBm:n voimakkuudella esivahvistimen 

kautta testattavaan antenniin ja tuloportista mitataan S21-signaali vastaanottavasta 

antennista. Mittauslaitteet on esitetty kuvassa 41. 

 

 

Kuva 41. Mittausjärjestelmä. PC-ohjattu mittausjärjestelmä (alh.vas.), testiantennin 

pyöritin (alh.oik.), 34 dB esivahvistin (ylh.kesk) ja vektoripiirianalysaattori (ylh.oik). 

4.3 Antennin säteilykuvion mittaus 

Antennin säteilykuvio mitattiin kaiuttomassa huoneessa lähettämällä antenniin 

vakiotehoista signaalia (10 dBm) toimintataajuuksilla (8,1-8,5 GHz) (source) 

vakioetäisyydeltä ja pyörittämällä mitattavaa antennia vaakatasossa kuvan 42 

osoittamalla tavalla. Antennin säteilykuvio pyörimiskulman 𝜃 funktiona vaakatasossa 

mitataan jännitteestä Va  [4].  Pystysuunnassa antenni on suoraan katsojaan päin (ϕ=0o). 

Antennien säteilykuviot mitattiin välillä -140o - +140o viiden asteen välein.  Suunta-

kuviot mitattiin sekä vaaka- että pystypolarisaatiolle ja normalisoitiin siten, että mak-

simivahvistus on nolla desibeliä.  
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Antenneista toimi paremmin kulmaleikkauksen S=1,85 mm arvolla valmistettu versio 

sekä toteutuneen vahvistuksen että akselisuhteen perusteella. Tästä versiosta mitattiin 

myös suuntakuviot (kuvat 45 ja 46) yz-tasossa (ϕ=90o). 

 

Kuva 42. Antennin suuntakuvion mittaus [4]. 

4.3.1 Antennin säteilykuvion mittaustulokset 

Kuvissa 43 - 48 on esitelty antennien mitatut ja normalisoidut suuntakuviot kulman 𝜃 

funktiona. 

 

Kuva 43. Antennin (kulmaleikkaus S=1,85 mm) mitattu suuntakuvio xz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz vaakapolarisaatio (ϕ=0o) 
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Kuva 44. Antennin (kulmaleikkaus S=1,85 mm) mitattu suuntakuvio xz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz pystypolarisaatio (ϕ=0o) 

 

Kuva 45. Antennin (kulmaleikkaus S=1,85 mm) mitattu suuntakuvio yz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz vaakapolarisaatio (ϕ=90o) 
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Kuva 46. Antennin (kulmaleikkaus S=1,85 mm) mitattu suuntakuvio yz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz pystypolarisaatio (ϕ=90o). 

 

Kuva 47. Antennin (kulmaleikkaus S=2,00 mm) mitattu suuntakuvio xz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz vaakapolarisaatio (ϕ=0o). 
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Kuva 48. Antennin (kulmaleikkaus S=2,00 mm) mitattu suuntakuvio xz-tasossa 

taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz pystypolarisaatio (ϕ=0o). 

 

Antennien säteilykuvioista havaitaan, että 8,3 gigahertsin taajuudella antenni antaa 

parhaimman vahvistuksen, joten antennin suunnittelua voidaan pitää tässä suhteessa 

onnistuneena. 

 

Antennin puolen tehon keilanleveys on mittaustuloksista laskettuna kulmaleikkauksen 

S = 1,85 mm 52 +/- 2 astetta (ϕ=0o) ja 80 +/- 2 astetta (ϕ=90o) ja S = 2,00 mm 54o +/- 2o 

(ϕ=0o). Antennin keilanleveys on alhaisempi kuin vaatimusmäärittelyn 60 astetta, mutta 

erittäin lähellä luvussa 3.5.2 simuloitua 51 astetta (ϕ=0o). Antenni käännettynä 

vaakatasoon (ϕ=90o) sen keilanleveys luvun 3.5.2 simuloinnin mukaan oli noin 102 

astetta ja mitattu arvo noin 80 astetta, jossa on merkittävää eroavaisuutta. Vaikka yz-

tason keilanleveys ei vastaakaan täysin simuloitua tulosta, nähdään keilanleveyden 

olevan selkeästi leveämpi yz-tasossa kuin xz-tasossa. 
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4.3.2 Antennin säteilykuvion analysointi 

Antenni on luvun 2.1.7 kuvan 7 mukaisesti kahden identtisen antennin muodostama 

lineaarinen saman vaiheisilla virroilla syötetty antenniryhmä. Sen ryhmäkerroin AF 

normalisoituna voidaan pelkistää yhtälöstä 2.17 mukaisesti seuraavaan muotoon [4] 

 

𝐴𝐹 =  cos(
1

2
𝑘𝑑 cos 𝜃)       (4.1) 

 

jossa 𝑘 on aaltoluku, d on elementtien välinen etäisyys ja 𝜃 kulma. 

 

Yksittäisen suorakulmaisen antennielementin säteilykuvio on [4] 

 

𝑓(𝜃, 𝜙) =  
𝑠𝑖𝑛[

𝑘𝑊

2
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙]

𝑘𝑊

2
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙

cos (
𝑘𝐿

2
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙)     (4.2)  

 

jossa k on aaltoluku, W on elementin leveys, L on elementin pituus, 𝜃 on 

atsimuuttikulma ja 𝜙 elevaatiokulma. 

 

Antenniryhmän säteilykuvio saadaan siten luvun 2.1.7 mukaisesti ryhmäkertoimen AF 

ja suorakulmaisen antennielementin säteilykuvion 𝑓(𝜃, 𝜙) tulona 

 

𝐹(𝜃, 𝜙) = 𝐴𝐹 𝑓(𝜃, 𝜙)        (4.3) 

 

Yksittäisen antennielementin säteilykuvio on lähes symmetrinen xz- ja yz-tasossa [4], 

mutta ryhmäkerroin ja elementtien välinen etäisyys vaikuttaa antennin säteilykuvioon 

kuvan 49 mukaisesti. Kuvasta 49 havaitaan, että ryhmäkerroin kaventaa säteilykuviota 

xz-tasossa ja vaikutus on voimakkaampi, kun elementtien etäisyys on ¾ aallonpituutta 

toisistaan. Suunniteltu antenniryhmä oli optimoitu siten simulaatioissa toteutuneen 

vahvistuksen mukaisesti ja elementtien välinen etäisyys on noin ¾ aallonpituutta. 

 

Vertaamalla kuvia 49 ja esimerkiksi kuvaa 47 havaitaan, että kulman arvoilla -80o  < 𝜃 

< -60o sivukeilojen taso nousee -20 desibeliin, kuten kuvassa 49. Prototyyppien 

mitatut suuntakuviot noudattelevat siis teorian mukaista suuntakuviota. 
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Kuva 49. Ryhmäkertoimen ja antennielementtien välisen etäisyyden vaikutus 

antenniryhmän säteilykuvioon. 

 

Kuvan 49 mukaiset säteilykuviot ovat idealisoituja, eivätkä täysin vastaa todellisuutta. 

Antenniryhmissä elementtien välinen keskinäiskytkentä vääristää hieman 

suuntakuviota [4], kuten esimerkiksi kuvista 43 ja 48 voidaan havaita. Antennin 

pääkeila on hieman epäsymmetrinen. Antennielementit eivät ole sähköisesti eristettyjä 

toisistaan ja elementtien impedanssit vaikuttavat toisiinsa. Antenniryhmä on myös 

epäsymmetrinen (xz-tasossa 2 elementtiä ja yz-tasossa 1 elementti) ja prototyyppien 

valmistuksessa on epätarkkuutta, joka vaikuttaa säteilykuvioihin. 

 

Antenniryhmän ryhmäkerroin AF ja elementtien välinen etäisyys ¾ aallonpituutta 

litistää siis suuntakuviota xz-tasossa. Antennin suuntaavuus on yhtälön 2.4 mukaisesti 

riippuvainen keilanleveyksistä xz- ja yz-tasoissa  

 

𝐷 =
41253

𝜃3𝑑𝐵𝜙3𝑑𝐵
          (4.4) 

 

jossa 𝜙3𝑑𝐵 keilanleveys xz-tasossa asteina ja 𝜃3𝑑𝐵 keilanleveys yz-tasossa asteina. 

Tällöin suuntaavuuden pysyessä samana levenee antenniryhmän keilan yz-tasossa, 

kuten simulointi- ja mittaustulokset vahvistavat. Suuntakuvion litistyminen voidaan 
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myös nähdä siten, että xz-tasossa antennielementtejä on kaksi kappaletta ja 

antenniryhmän  toteutunut vahvistus on suurempi kuin yz-tasossa, jossa elementtejä on 

vain yksi. 

4.4 Antennin toteutuneen vahvistuksen mittaus 

Antennin vahvistus mitataan kaiuttomassa huoneessa referenssiantenniin verrattuna. 

Referenssiantennin vahvistus tunnetaan ja mittaamalla sekä referenssiantennin että 

testiantennin vastaanottama teho, voidaan testiantennin vahvistus GT laskea seuraavasta 

yhtälöstä 

𝐺𝑇 = 
𝑃𝑇

𝑃𝑅
𝐺𝑅         (4.5)  

jossa PT on testiantennin vastaanottama teho, PR referenssiantennin vastaanottama teho 

ja GR referenssiantennin tunnettu vahvistus [4]. 

Koska suunniteltu antenni on ympyräpolarisoiva, pitää erikseen mitata sekä pysty- ja 

vaakapolarisaatioiden teho ja laskea tehot yhteen seuraavan yhtälön mukaisesti: 

𝐺𝑇,𝑑𝐵 = 10 log( 𝐺𝑇,𝑉 + 𝐺𝑇,𝐻 )      (4.6) 

jossa  𝐺𝑇,𝑉  on testiantennin vahvistus pystypolarisaatiolla absoluuttisena arvona ja 

𝐺𝑇,𝐻  on testiantennin vahvistus vaakapolarisaatiolla absoluuttisena arvona. 

4.4.1 Antennin toteutuneen vahvistuksen mittaustulokset 

Referenssiantennista mitattiin S21-parametrilla sähkökentän pääkeilan 

maksimivoimakkuus pysty- ja vaakapolarisaatiolla. Referenssiantennin vahvistuksena 

käytettiin arvoja 11-12 dBi taajuusalueella 8,1-8,5 GHz taulukon 7 mukaisesti sekä 

vaaka- että pystypolarisaatiolla. Taulukossa 7 on esitetty toteutuneet vahvistuksen 

mittaustulokset. 

 

Antenneista ei laskettu toteutuneen vahvistuksen mittaustuloksia, kun antennia oli 

käännetty vaakatasoon (ϕ=90o). Syynä tähän on se, että luvussa 4.5.1 esitetyt 
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akselisuhteen mittaustulokset eivät täyttäneet annettuja vaatimuksia ja ovat 

todennäköisesti virheelliset. 

 

Taulukko 7. Prototyyppien toteutuneen vahvistuksen mittaukset. 
 
 Testiantenni kulmaleikkaus S=1,85 mm  

Taajuus GHz 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 

GR,dB 11 11,25 12 12 12 

S21Rmax,V -49,01 -47,61 -46,66 -46,94 -49,52 

S21Tmax,V -53,91 -53,6 -54,3 -54,77 -56,14 

Erotus 4,9 5,99 7,64 7,83 6,62 

GTmax,VdB 6,1 5,26 4,36 4,17 5,38 

S21Tmax,H -55,95 -54,76 -54,61 -55,57 -59,21 

S21Rmax,H -48,24 -47,1 -46,86 -47,4 -49,32 

Erotus 7,71 7,66 7,75 8,17 9,89 

GTmax,HdB 3,29 3,59 4,25 3,83 2,11 

GTot185 6,20 5,64 5,39 5,03 5,08 

GTot185,dB 7,93 7,52 7,32 7,01 7,06 

 Testiantenni kulmaleikkaus S=2,00 mm  

Taajuus GHz 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 

GR,dB 11 11,25 12 12 12 

S21Rmax,V -49,01 -47,61 -46,66 -46,94 -49,52 

S21Tmax,V -55,62 -55,62 -55,65 -56,35 -57,07 

Erotus 6,61 8,01 8,99 9,41 7,55 

GTmax,VdB 4,39 3,24 3,01 2,59 4,45 

S21Tmax,H -56,21 -54,43 -53,74 -54,46 -56,68 

S21Rmax,H -48,24 -47,1 -46,86 -47,4 -49,32 

Erotus 7,97 7,33 6,88 7,06 7,36 

GTmax,HdB 3,03 3,92 5,12 4,94 4,64 

GTot200 4,76 4,58 5,25 4,93 5,70 

GTot200,dB 6,77 6,60 7,20 6,93 7,56 

 

 

Taulukon 7 muuttujat ovat GR,dB on referenssiantennin vahvistus (dB), S21Rmax,V on 

mitattu referenssiantennin S21-parametri pystypolarisaatiolla, S21Tmax,V on mitattu 

testiantennin S21-parametri pystypolarisaatiolla, GTmax,VdB on testiantennin 

maksimivahvistus pystypolarisaatiolla, S21Rmax,H on mitattu referenssiantennin S21-

parametri vaakapolarisaatiolla, S21Tmax,H on mitattu testiantennin S21-parametri 
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vaakapolarisaatiolla, GTmax,HdB on testiantennin maksimivahvistus pystypolarisaatiolla. 

GTot on testiantennin maksimivahvistus numeroarvona ja GTot,db testiantennin 

maksimivahvistus desibeleissä. 

 

Toteutunut vahvistus toimintataajuudella 8,3 GHz kulmaleikkauksella S=1,85 mm on 

siten 7,32 dB ja toteutunut vahvistus kulmaleikkauksella S=2,00 mm 7,20 dB antennin 

pääkeilan 𝜃=0o, ϕ=0o suuntaan. Mittaustulokset ovat noin 1,3 desibeliä pienemmät kuin 

luvussa 3.5.2 taulukossa 6 esitetyt simulointitulokset. Mitatuista tuloksista nähdään, 

että pienemmällä kulmaleikkauksella vahvistus on parempi, kuten luvun 3 taulukon 6 

mukaan pitääkin. Referenssivahvistuksen minimiarvona on käytetty 11 dBi:ä ja 

maksimiarvona on käytetty 12 dBi:n maksimiarvoa sekä vaaka- että 

pystypolarisaatiolla. Vahvistus kuitenkin vaihtelee sekä pysty- että vaakapolarisaatiolla 

taajuuden funktiona kuvan 39 mukaisesti ja toteutunut vahvistus ylittää hieman (noin 

0,2-0,3 dB) kuvassa 39 12 dB:iä. Referenssiantennin vahvistus on siis arvioitu varo-

vaisesti ja mittausepävarmuus lienee noin +/- 0,5 desibeliä. Antennin suuntauksessa 

tapahtunut mittausepävarmuus on noin +/- 1,0 desibeliä kulman 𝜃 arvoilla välillä -5o - 

+5o. 

4.5 Antennin polarisaation mittaus 

Antennin polarisaation akselisuhde saadaan mitattua käyttämällä lineaarisesti 

polarisoitua referenssiantennia ja pyörittämällä joko testattavaa antennia tai 

referenssiantennia kuvassa 42 esitetyllä tavalla. Mittauksessa mitattiin testiantennin  

vastaanottamat vaaka- ja pystypolarisaation sähkökentän voimakkuudet ja vaiheet eri 

kulmissa. Akselisuhde AR voidaan laskea polarisaatiovektorin p avulla [11] 

seuraavasti: 

𝒑(𝒂) =  
𝒂 𝒙 𝒂∗

𝒋𝒂.𝒂∗          (4.7)  

jossa a on sähkökentän kompleksinen vektori.  Reaalinen vektori p(a)  antaa seuraavat 

tiedot a-vektorista: 

 Onko a-vektori lineaarisesti polarisoitunut (|𝒑| = 0) 
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 Jos a-vektori ei ole lineaarisesti polarisoitunut p kertoo polarisaatiotason, 

kiertosuunnan ja elliptisyyden (ympyräpolarisaatiolla |𝒑| =1) 

Polarisaatiovektorin p avulla voidaan laskea antennin akselisuhde AR seuraavan 

yhtälön mukaisesti [11] 

𝐴𝑅 = 
1

|𝒑|
 (1 − √1 − |𝒑|2)       (4.8)  

jossa |𝒑| polarisaatiovektorin itseisarvo. Desibeleissä akselisuhde ARdB lasketaan 

seuraavasti: 

𝐴𝑅𝑑𝐵 = 10 log (𝐴𝑅)        (4.9) 

4.5.1 Antennin akselisuhteen mittaustulokset 

Prototyypeistä mitattiin kulmaleikkauksen S arvoilla 1,85 mm ja 2,00 mm valmistetut 

prototyypit ja laskettiin yhtälöiden 4.7, 4.8 ja 4.9 avulla mitattujen antennien 

akselisuhteet AR desibeleissä. Antennin S=1,85 mm akselisuhteet on esitetty kuvassa 

50  ja antennin S=2,00 mm kuvassa 51. 

 

Kuva 50. Antennin akselisuhde AR taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz kulman 𝜃 funktiona xz-

tasossa (ϕ=0o). 
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Kuva 51. Antennin akselisuhde AR taajuuksilla 8,1 - 8,5 GHz kulman 𝜃 funktiona xz-

tasossa (ϕ=0o). 

 

Prototyyppi kulmaleikkaus S=1,85 mm akselisuhteet AR ovat alle vaaditun 3 dB:n 

taajuuksilla 8,3, 8,4 ja 8,5 GHz, kun antenni on pystyasennossa (ϕ=0o). Antennin 

akselisuhteet oli mitattu virheellisesti, kun antenni oli käännetty vaakatasoon (ϕ=90o), 

Akselisuhteet mitattiin eri mittauskerroilla ja todennäköisesti antennin keskikohta oli 

liikkunut merkittävästi mittausten välillä antennia käännettäessä. Akselisuhteen 

mittaustuloksia ei voi siis pitää luotettavina, eikä niitä esitetä tässä työssä, kun antenni 

oli käännetty vaakatasoon (ϕ=90o).  

 

Voidaan todeta, että mitattu akselisuhde AR täyttää vaatimusmäärittelyn 

toimintataajuudella 8,3 GHz antennin ollessa pystysuunnassa. Antennin ollessa 

vaakasuunnassa akselisuhteen mittaustuloksia ei voida pitää luotettavina.  

 

Prototyyppi kulmaleikkaus S=2,00 mm akselisuhteet AR ovat alle vaaditun 3dB:n 

taajuuksilla 8,4 ja 8,5 GHz. Toimintataajuudella 8,3 GHz akselisuhde AR on hieman yli 

3dB, mutta taajuuksilla 8,4 ja 8,5 GHz selkeästi alle 3 dB:n vaatimuksen. 
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Akselisuhteen mittaukset xz-tasossa (ϕ=0o) ovat suoritettu samalla mittausjärjestelyllä 

ja samoilla kaapeleilla molemmille prototyypeille. Koska mittaustulokset mitataan 

suhteellisella S21-parametrilla, voidaan olettaa että akselisuhteen arvoissa ei ole 

merkittävää virhettä. Sen sijaan akselisuhteen mittaus yz-tasossa (ϕ=90o) on tehty eri 

mittauskerralla ja eri kaapeleilla. Antennin suuntauksessa on todennäköisesti 

merkittävää eroa. Yz-tason mittaustuloksia ei voida pitää luotettavina.  

4.6 Antenninmittausten virhelähteet 

Mitattuihin tuloksiin sisältyy virheitä. Mittausepävarmuutta aiheuttavat muun muassa 

kaiuttoman huoneen epäideaalisuudet, häviöt mittauskaapeleissa, mittalaitteiden 

epätarkkuudet, antennien suuntauksessa tapahtuneet virheet sekä referenssiantennin 

vahvistuksen epätarkkuus toimintataajuudella 8,2825 GHz. Antenni on myös hyvin 

herkkä syöttöpisteen paikalle ja prototyyppien syöttöjen liittimien juotoksiin saattaa 

liittyä epätarkkuutta. Simulaatiotulosten perustella syöttöpisteen paikkaan liittyvien 

virhelähteiden vaikutus on noin +/- 0,4 desibeliä. 

Referenssiantennin ja prototyyppien mittaukset ovat tehty samalla mittausjärjestelyllä 

ja samoilla kaapeleilla. Koska mittaukset ovat suhteellisten mittausarvojen vertaamista 

toisiinsa, niin kaiuttoman huoneen epäideaalisuudet, kaapelihäviöt ja mittalaitteiden 

epätarkkuudet pysyvät eri mittauksissa samoina. Näiden systemaattisten  

mittavirheiden vaikutus voidaan arvioida kohtalaisen alhaisiksi eli noin 0,1 desibelin 

suuruisiksi. 

Suurimman vaikutuksen mittaustuloksiin aiheuttavat referenssiantennin vahvistuksen 

epätarkkuus, joka on noin  +/-0,5 desibeliä sekä antennien suuntauksissa tapahtuneet 

virheet, jotka luvun 4.4 mukaan on arvioitu vaikuttavan tuloksiin  noin +/-1 desibeliä. 

Referenssiantennin vahvistus on arvioitu varovaisesti, joten antennin toteutunut 

vahvistus on todennäköisesti esitettyjä mittaustuloksia hieman parempi. 

Kokonaismittausepävarmuus on eri tekijät yhteen laskien noin +/- 2,0 desibeliä. 

Eri mittauskertojen (ϕ=0o, maaliskuu 2016) ja (ϕ=90o, huhtikuu 2016) välillä 

mittausjärjestelyissä, kaapeleissa ja antennien suuntauksissa on merkittävää 

eroavaisuutta, eikä mittaustuloksia voi pitää suoraan vertailukelpoisina. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä työssä suunniteltiin X-kaistan mikroliuska-antenni Suomi 100-satelliittiin. 

Antennin vaadittiin säteilevän ympyräpolarisoituneita radioaaltoja 

toimintataajuudellaan 8,3 GHz. Antennilta vaadittiin vähintään 8 desibelin toteutunutta 

vahvistusta yli 60 asteen keilanleveydellä. Keilanleveyden vaatimus oli suun-

nitteluvaiheen alustava arvio. Mikroliuska-antennien teorian mukaisesti kyseiset 

vaatimukset toteutettiin kahden kulmista leikatun antennielementin antenniryhmällä. 

Antennin suunnittelussa olennaista oli myös käyttöolosuhteiden sekä antennille varatun 

tilan huomiointi. 

 

Antennin suunnittelun lähtökohtana oli valita soveltuva substraatti avaruusolosuhteet 

ja riittävä suorituskyky huomioiden. Substraatin valinnan jälkeen laskettiin 

antennielementin mitat suorakulmaisten mikroliuska-antennien teoriaan perustuen. 

Mittoja tarkennettiin simuloimalla antennia CST Microwave Studio ohjelmistolla. 

Simulaatiotulosten perusteella valmistettiin antennin prototyypit Prinel Oy:n toimesta.  

Prototyypeistä valittiin kaksi simulaatiotulosten perusteella sopivinta mallia ja mitattiin 

ne radiolaboratorion kaiuttomassa huoneessa. 

 

Mittaustulosten valossa voidaan pitää suunniteltua arkkitehtuuria onnistuneena. 

Antenni täyttää vaatimusmäärittelyn mukaiset ominaisuudet koon, 

impedanssisovituksen ja akselisuhteen mukaisesti. Prototyypeistä mittausten valossa 

paremmin toimi kulmaleikkauksen S=1,85 mm arvolla valmistettu versio. 

 

Prototyypin S=1,85 mm mitattiin säteilevän oikeakätistä ympyräpolarisoitunutta 

säteilyä alle 3 desibelin akselisuhteella taajuuksilla 8,3-8,5 GHz. Prototyypin toteutunut 

vahvistus vaihteli 7,02-7,98 desibelin välillä taajuusalueella 8,1-8,5 GHz, joka on 

hieman vaatimusmäärittelyä heikompi tulos. Toteutuneen vahvistuksen mittaus-

epävarmuus on luokkaa +/- 2,0 desibeliä ja referenssiantennin vahvistus on arvioitu 

mieluummin liian alhaiseksi kuin korkeaksi. Antennin simuloitu keilanleveys (51o, 

ϕ=0o ja 102o, ϕ=90o) ja mitattu arvo (52o, ϕ=0o ja 80o ϕ=90o) vastaa kohtalaisen hyvin 

toisiaan. Antennin mitattu keilanleveys on hieman vaatimusmäärittelyä heikompi 
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antennin ollessa pystysuunnassa, vaakasuunnassa keilanleveys ylittää vaaditun 60 

asteen, mutta akselisuhde on todennäköisesti mitattu väärin. 

 

Mitattua keilanleveyttä (52o, ϕ=0o, antenni pystysuunnassa) voidaan todennäköisesti 

pitää riittävänä, sillä satelliitin asentoa pystytään säätämään lennon aikana ja samaten 

myös maa-aseman vastaanottavia antenneja voidaan suunnata kohti satelliittia. 

Simulointitulosten perusteella saavutetaan 102 asteen keilanleveys kääntämällä 

antennia 90 astetta (pystyasennosta vaakatasoon).  

 

Tarkemman kuvan antennin toiminnasta saisi mittaamalla prototyyppien kaikki 

antenniparametrit uudestaan samalla mittauskerralla ja -järjestelyllä antennin ollessa 

sekä vaaka- että pystysuunnassa. Työssä mittaukset tehtiin kahdella eri mittauskerralla 

ja mittausjärjestelmän muutokset aiheuttavat epävarmuutta tuloksiin. 

  

Käytännössä antennin prototyyppiä voidaan parantaa varaamalla liittimelle enemmän 

tilaa siirtämällä antennin syöttöverkkoa ja antennielementtejä noin yksi senttimetri 

ylöspäin substraatilla. Liittimien syöttöpiste pitää tällöin laskea ja simuloida uudestaan 

ja liittimien juotosten tulee olla tarkasti tehty sertifioidun ammattilaisen toimesta. 

Antenni mitattiin SMA-liittimellä ja satelliitin radiossa tulee todennäköisesti olemaan 

SMP-liitin, joten mittaukset satelliitin radion kanssa pitää suorittaa uudestaan SMP-

liittimellä. 

 

Antennin toteutunutta vahvistusta voitaisiin parantaa kasvattamalla antennielementtien 

määrään neljään luvun 2.2.6 kuvan 17 mukaisesti. Simulaatiotulokset antavat neljän 

elementin antenniryhmälle noin 10 desibelin toteutuneen vahvistuksen. Haittapuolena 

tälle rakenteelle on lisääntynyt monimutkaisuus. Neljän elementin antenniryhmä vaatisi 

monimutkaisemman syöttöverkon ja kolmikerrospiirilevyn. Avaruusolosuhteissa 

yksinkertainen ja luotettava ratkaisu on usein perusteltu, sillä antennia ei mahdollisessa 

vikatilanteessa pystytä korjaamaan tai huoltamaan.  

 

Voidaankin todeta, että työssä esitetty kahden antennielementin ratkaisu on 

yksinkertainen ja luotettava. Antennin linkkibudjetissa (liite A) on virhemarginaalia 

6,16 desibeliä, joten antennin 0,7 desibelin heikompi toteutunut vahvistus taajuudella 
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8,3 GHz mahtuu virhemarginaaliin. Pienillä muutoksilla arkkitehtuuriin ja tarkemmilla 

mittauksilla antenni kuitenkin todennäköisesti täyttäisi sille annetun 

vaatimusmäärittelyn. 
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LIITTEET 

A: X-kaistan radiolähettimen linkkibudjetti 

Design Element Symbol Units S-band X-band 

Link Frequency f GHz 2,245 8,2825 

Transmitter Power Ptx Watts 1,5 4 

Transmitter Power Ptx dBW 1,76 6,02 

Transmitter         

Antenna Gain Gtx dB 4,10 8,00 

Antenna Transmitter Losses Ltx dB -0,5 -0,5 

Antenna Beam width qtx Deg 90,0 90,0 

Antenna Misalignment atx Deg 1 1 

Alignment Loss Lqtx dB 0,00 0,00 
Equivalent Isotropic Radiated 
Power EIRP dBW 5,36 13,52 

Losses         

Propagation Path Length S Km 2045,3 2045,3 

Space Loss Ls dB -165,69 -177,03 

Atmospheric La dB -2 -2 

Polarization Loss Lp dB -0,6 -0,6 

Total Losses L dB -168,29 -179,63 

Receiver         

Antenna Gain Gr dB 35,0 53,0 

Antenna Receiver Loss Lr dB -1,5 -1,5 

Antenna Beam width qr Deg 2,9 0,1 

Antenna Misalignment ar Deg 2 0,04 

Alignment Loss Lqr dB -5,67 -5,33 

Total Receiver G dB 27,83 46,20 
Sky (Antenna) Noise 
Temperature Ta K 20 20 

Receiver Temperature Tr K 110,00 110,00 

System Noise Temperature Ts K 130,00 130,00 

Receiver Merit G/T DB(1/K) 6,69 25,06 

Powers         

Power Flux Density f dB(W/m2) -131,85 -123,69 

Power Flux Spectral Density ff dB(W/m2/kHz) -158,84 -170,68 
Power Flux Spectral Density 
Limit ff dB(W/m2/kHz) -158,02 -158,02 

Carrier Power Received Prx dBW -135,10 -119,91 

Noise Spectral Density No dB(W/Hz) -207,46 -207,46 

Carrier to Noise Density Prx/No dB(Hz) 72,36 87,55 

Rates         

Data Rate R Bps 5,00E+05 5,00E+07 

Eb/No Eb/No dB 15,37 10,56 

Required Eb/No   dB 7 4,4 

Margin   dB 8,37 6,16 
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